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mSKKM KUV. I.E3CHINGRA V PISATIK



Pedmluva.

Studiem buib pro svou soukromou potebu zabýval jsem se

zvlášt o prázdninách již po 20 rok. Ped 6 roky vyzván jsem

byl Botan. Spolenosti v Praze, abych napsal populárni dílo o e-
ských houbách, jež by pak Bot. Sp. svým nákladem vydala. S po-
átku nechtl jsem se uvázati v práci tuto jsa zabrán do jiných

studií, ale konen jsem souhlasil. Dílo mlo býti hotovo za 3 roky.

Nechtl jsem je stvoiti pouhým opisováním z jiných knih, nýl>rž

vše samostatn ohledávati a srovnávati, aby práce byla pvodní
a dobrá. Mlo obsahovati jen nkolik set známých jedlých a jedo-

vatých hub pro praktickou potebu širšího tenástva. Tu ale pi
-Studiu takovýchto druh narážel jsem na celé tlupy píbuzných
forem, takže jsem se musel i tmito zabývati. Tak prohlubovala
se moje práce vždy více a v brzku jsem poznal, že íše hub jest

vlastn íší neznáma, v nmž posud jen nkolik dobrých autor
zdravé položilo základy. Studium toto lákalo mne nyní tím více,

až jsem mu obtoval všechen as a sílu. Tu vvpukla válka a po
\álce rušný nový život. Všechna naše inteligence vrhala se jen do

proud politických, vdu a jiné kulturní vci nechávajíc státi. Já
ale i v dob hrz válených i rozilujících zmatk poválených ostal

vren svým houbám, nehledaje žádných jiných funkcí a hodností.

1 vzrostlo z této práce dílo mé, objemem i obsahem velké, jež není

tedy pouze populární pomckou pro široké obecenstvo, nýbrž ist
vdecké, dt) všech podrobností jdoucí spis, v nmž sebráno vše, co

jsem sám ohledati mohl.

Sbíral jsem piln po celý rok. hlavn o prázdninách a na pod-
zim. V té dob podnikal jsem týdn dv exkurse pšky i drahou.

Podrobn prozkoumal jsem celý obvod íany, erný Kostelec,

Jevany. Sázava. Benešov, Mnichovice, dále celé daleké okolí Prahy,

Karlštejn, Plel^eny nad evnicemi, Davle, Štchovice, v Brdech

okolí Strašíc a Zbirova. v Polabí elákovice, Lvsou, St. Boleslav,



\'idrh<ilec u I^chovic. iiki>li lihilné zad. Boliaté píspvky Dhdržel

jsem uil Tehonc (p. ed. WeinzetUj. z uki)Ií Chlumce n. C. (si. Ri-

^'ellová), z Krkdiioš ( p. prof. Kavina), z Ceskomor. Vysn. (j). i)rMf.

KavinaV z ^lorav}- (j). pn>f. Sladký), od Slaného (]). Fechlner)

a neahyejn hojné jiispvky z nižných stanovisk od p. ed. Rei?-

nera a ])i. Zxéinové. A mimo to zasílány mne od mých žáku a rz-

ných huha (celkem asi 50) menší píspvky z celých Cech. \^šem

tmt<^ vzdávám zde srdený dík za tak cennou podpr)rii a pipo-
mínám, že jména všech uvedena budou na konci díla i s krátkým

životopisem.

S drazem ale pipomínám, že dílo toto sám nei)ovažuji za

hotové a všechnu látku vyeri^ávající. Aíá býti jen prvním vdeckým
píspxkem k buck)uci úplné a dcikonalé mykologii eské, která b}"

vyerpala vše. jmenovit i výzkuimy jiných autor eských. Dílo

mé má býti povzl>uizujícím zaátkem a základnou pro budoucí práce

eských mykok\ííu. Ti nech nyní piln pracují, jmenovit mono-

graficky jednotlivé rody. aby jednou z prací jejich vyšel dobrý

a vytíljený celek. \'ždy hub jest takové množství, že život jed-

notlivce k jich p.r()zkuumání nestaí a jsou tu celé širé kraje, rjdkud

ješt ani jedna houba není zaznamenána. Tak i jmenovit celé Slo-

vensko. Pilní eští mykolo^ové budou všude nalézati plno a pln(>

pekvapujících novinek a bude mou radostí, když jim pi tom mé
dílo bude prvním rádcem.

Ab}' také hubam, kteí v hledání 'hub na mnoze jen praktické

úele hledají, mé dílo bylo užitené, neopomenu'1 jsem pi všech

známjších houbách poznamenati, jsou-li jedlé nebo nebezpené,

pokud jsem o tom ml zkušenosti. I o jich vyškytání se a jiných

prakticlšýdi okolnostech jsem poznámky pipojoval.

Zájem o houby v Cechách jest v pítomné dob veliký, ve ^•šech

krajích jest plno bubau praktických i vdeckých. Pozornost od-

vrátila se od rostlin kvtnatých k houbám, zjev to, který lze také ve

Francii a ásten v Nmecku pozorovati. Proto myslím, že dílo

mé pijde veejnosti vhod a vas. Litovati jen dlužno, že nyní jsou

tak hrozné pomry drahotní a výrobní, že vydání díla mého zápasiti

muselo s nejvtšíani pekážkami a nemohlo býti v}praveno tak. jak

bych si pál. Až nastane uklidnní a vrátí se spoádaný život, bude

se moci pikroiti po letech k lepšímu vydání druhému. Aíáme také

v plánu vydati veliký malovaný atlas hub jako pílohu k dílu to^

muto. \'še za tím úelem již bylo pipraveno, ale válka to pe-

kazila.



Zakladatelem eské mykolnií-ie v dob novjši byl Jan Bez-
dk, uitel v Polici n. M., jenž jmenovit veejnými pednáškami
budil všude pozoraost a získával pátele mykologie. Znal ninoho

3. pstoval vdu svou s nadšením a obtaA'Ostí nezištnou. Kdyby byl

bý\al \- jiných pomrech a kdyby trochu více pstoval rozhled

v ostatní vd botanické, byl liy molil vykonati mnohem více. než

jest jeho zloimkovité dílo o houbách, jehož jsem se pidržoval hlavn;

pokud se týe eské terminologie. Z\iášt jest škoda, že nkde sou-

borné neuiveejnil houby, které v Cechách sbíral. Tak pišl}- jeho

vzácné zkušenosti na zmar.

Nkdy ale ml jsem s eskou nomenklaturou znané potíže,

nebo latinské druhové oznaení bylo nepiléhavé a tedy vlastn po-

chybené. Nechtl jsem tedy chybu tu do eštiny pevádti a zvolil

jsem radji jméno nové, pípadnjší. Také R i c k e n latinská

jména nepekládá a zavádí v nmin jiná. le])ší. \'' tom ohledu

musím tedy Bezdkovi odporovati, když myslí, že latinské dru-

hoA'é názvy maisí se vrn do eštiny pekládati.

Na konci díla pipojen bude podrobný ukazo\-atel (index^^.

jakož i hla\-ní literatura m3'kolo<^ická.

K vyobrazením poznamenávám, že v pítonnié dob, kdy vŠeho

jest nedostatek, nejhorší jakost a nesmírná drahota, nebylo možno

pipojiti tolik vyobrazení, kolik b\ch si ipál. Polovina zhotovených

a pipravených obraz musela ostati neupotebena. Snad až dojde

k druhénui vydání, budou již pomry lepší a stane se pak i v lom

ohledu náprava.

OdliornikN' mykolo<j^ické niobu ul)e7Ji>eiti. že dílo mé jest vý-

sledkem nn-avení jiráce bhem celých 7 roku. že nebylo ani zkom-

pilo\-áno, jakž v (b^li ])ítonmé obyejn se stává. \' doijc letní,

kdvž lioaibv rostly, sedával jsem u i)ráce až 12 hodin denn a ne-

bvlo dne v r(;ce, abvcli se doi)lo\-áním díla nezabýval. Diagnosy

psánv jsou vesms na základ vlastních studií a vštvde sprovázeny

jsou analysou mikroskopicko-u. \\\'konánii b_\io tedy dílo to v hrozné

dob válené, kdy mysl všech i)odrob€na byla dsným otesm
a kdy nárotl eský típl ])nd ranami nmeckých \'andal. Z hriiz vá-

lených náš národ vyšel co vítz, ale prodlává nyní iKjrenoii krisi

vnitní, takže tžko íci. kdv nastane uklidnni a kdy l)udeme se

moci vnovati i)lodné práci. Kéž by osvítil se roztnn lidti eského,

al)y jasn poznával své vdce a svdce a volil jiravriti cestu k svému

ozdravní. Ti nejsou vlastenci, ktei stále jen biem vlasteneckým

práskají a dokonce i blátem ]M-y dobrých eských pracovnících házejí



a sami nic nedlají, ale ti. kdo ])iln ve svém ol>)in se priiují
a cenné dílo vykonají. Národ eský obstojí v konkurenci svtové

jen neúnavnou prací ve všech ol>orech, jen tak dobude si blaho-

bvtu a úct\- u soused. Každý i)rilož ruku k dílu a pracuj, co do-

vedeš a tiui \ lasti nejvíce jjrosi^ješ. ]á jsem pro vlast na bojišti

bojovati nemohl, pracoval jsem tedy ve svém oboru piln doma
a jeden plod této i)ráce jako dlník duchovní národu zde ped-
kládám.

\' Praze, dne t. ledna ig20.

/. Velenovskv.



Morfologie a biologie hub.

O vlastní morfologii i utváeni tla hub v tom smyslu, jak to

iníváme u rostlin zelených, jmenovit cévnatých jevno- i tajno-

snubných, ani jednati nemžeme, ponvadž celé tlo hub jest pouze

rzn se lenící buka, jež píným dlením a jednosmrným dor-

stáním mní se ve vlákno neboli h y f u. Z tohoto stadia se houby

výše nepovznesly, ani anatomicky ani morfologicky. Rzné formy

plodnic neb stélek (lišejníky, kloboukaté houby, kyjanky a p.) jsou

vlastn jen komplexy spletených hyf. Houby ani v ohledu kopu-

lanim nevysply k vyššíímu stuipni, ba spíše naopak, z pohlavních

kopulací na nejnižším stu.pni u Phycomycet, jenž vrn odpovídá

kopulaci nejnižších as. dokonalejší formy sexuální produkce ve

výše vyvinutých eledích ( Hymenomycety atd.) úpln ztratily, mno-

žíce se pouze nepohlavními sporami. S tohoto stanoviska bychom
museli íci, že vlastn Phycomycety jsou mnohem dokonaleji mor-

fologicky utváeny než Ascomycety a Hymenomycet3^
Máme-li jednati o morfologii hub, mžeme tedy sledovati pouze

vývoj bunk houíbových a vytváení výtrus i spor.

V nejnižších skupinách hub Schisomycetii a Myxomycet ne-

nalézáme vlastn ješt ani dobe vytvoené buky, nebo malinké

buniky bakterií nemají ješt ani normáln vytvoeného jádra ani

blány bunné. U Myxomycet jest pak vegetativní stadium složeno

pouze z malých partikul í plasmy neuritého a stále se mnícího

tvaru (amoeb), jež libovoln mohou splývati. V tomto stavu (plas-

modium) ani souditi nemžeme, je-li to rostlina, houba nebo živo-

ich. Teprve stadium plodné pipomíná nám formy plodnic vyšších

hub (Lycogala).

Phycomycety jsou již o to více organisovaným typem než pe-
dešlé dv skuipiny, ponvadž buka jejich jest vzrostlá v rozvt-

vené vlákno, jež ale posud není rozlenno a tím vrn pipomíná

sku-pení as Siphoneae. Nkteré z nich dokonce mají podobu za-



kulacených. jediKnliicliých bunk (Chytridiaceae). To všechno vrn
nalézáme nai)odol>enu u nejnižších as vbec. Rozvtvená buka
Mucoru a jiných typ tvoí nejprve jakoby plazící se mycelium,
2 nhož ])ak kolino vyrstá stopka (plodonoš), okonená sporang^iem.

Podobn u l^hytophthory atd. Konidiová stadia vyšších hub nebo

Penicillium jsou totéž, jenže vlákna jsou lánkována. ^

'Fíiké produkce kopulaní u Phycomycet pipomíná nižší asy,
n to v té míe, že Sachs a j. botanikové spojovali Mucoraceae
a Zyj^nemaceae dohromady v jednom ádu. Zde totiž splývají do-

hromady dv liuky stejné, odseg-mentované z vlákna a utvoí

trvalím, tlustoblannou zyg-osporu. To jest ovšem nejnižší

forma pohlavní kopulace. Vyšší stupe pohlavní kopulace záleží

v tom, že se jedna z kopulujících se bunk zcA-njškeni i vnitním
obsaliem rozliší jako samí a druhá jako samicí organ. Tak máme
pkné ]>íkla(ly v rodech Achlya, Peroiiospora. Samí orp^an sluje

zde antheridium, samicí ooí^oniuni. Produkt této kopulace jest pak

jedna neb více oospor. S drazem teba Y3^tknouti. že nikde u hub

nejsou vyvinuty dokonalé, pohyblivé spermatozoidy na zpsob nnio-

hých as (\^olvox, Ihicus). O archejroniích a antheridiícli ve smyslu

zelených Archej^oniat (mechy, kapradiny) ovšem není tu ani ei.

Zajímavo jest, že obrvené a pohyblivé spory nepohlavní vyšky-

tají se u hub jen v nejnižších eledích (Polvphag-us, Pseudolpidium,

Synchytrim, Laj^-enidium, Peronospora).
Veškeré houby rozmnožují se n e p o h I a v n í m i v ýí r u s }'

(sporami), tedy i v tom pípad, když u druhu pohlavní kopulace

pichází. Zpsob vytvoování tchto spor jest nejvýš rozmanitý.

Celkem lze rozeznávati spor}' odpoívající neboli trvalé, tuhou

a tlusm blanou obdané (chlamydospor}^ teleutospor}^, jež mohou
delší dobu v substrátu ležeti (na p. pes zimu^ na zpsob semen

a ]>ak probudivše se k životu vyklíiti. Pak jsou Sjwr}^ tenkoblanné,

pomocí jichž houba rychle se množí, nebo tyto oddlivše se od

vláken, ihned na vhodném substrátu vyklíí. Tak mže houba za

léto produkovati za sebou teba nkolik set generací.

Bakterie jakožto nejnižší tvar hub netvoí spory tenkoblanné,

ný^l.)rž množí se pouze dlením buky, což jest v podstat stejné.

Mimo to ale stažením obsahu buky a obdáním se pevnjším oba-

lem tvoí trvalé spory. Oboje jest nejprimitivnjší zpsoli pro-

dukce výt rušné.

Nepohlavních s])or u hub rozeznává se nkolik kategorií, pro

nž také jsou zavedena zvláštní pojmenování. Povstávají-li spory



.uvnit matení luníky na vláknu z plasmy, slují . s p n r a n
.e^

i |)-

s p o r y, jsuu-li drobné a ve velikém potu a nezstává-li v matení

buce žádná epiplasma. A s c o s p o r y sluji., jsou-li vell-cé a v ma-

lém potu a plují v hojné epiplasm. Matená, velká buka sluje

zde a s c u s (vecko) a má podobu kyjovitou. vakovitou neb ku-

latou a vždy se znan liší od bunk hyfy. na konci které se tvoí.

Skoro vesms asky se tvoí ve zvláštní plodnici (misky, nádržky—
api)thecium, perithecium) ve vrstv hymeniové a jsou uloženy

mezi hojnými, zvlášt vytvoenými sterilními vlákny (p a r a f y s y)'.

Ascospory jsou obyejn tlustpblanné a mohou dlouho odpoívati.

Maji kulatou, eliptinou neb vetenovitou podobu a jsou na -mnoze

jednobunné. Mohoui ale l)ýti také napí rozdleny ve dv i více

bunk (Lophiostoma), Cucurbitaria, Pleospora (Pyren.) a mnohé

rody lišejník mají tyto spory rozdleny pín a podéln ve velký

poet drobných buniek (zdovité buky). Nkdy jsou ascospory

dlouze tenince t3'inkovité a pín lánkované (Cordyceps. Clavi-

eeps, Ostropa, Vibrissea). U r. Tuber klesá poet ascospor až na 2.

u r. Miillerella (Pyren.) jich jest veliké množství. Neiastji jich

bývá 8, což pochodí odtud, že optným dlením pvodního jádra

v asku vznikají. Zbarvení blány bunné jest a'^tu hndé až er-

navé, ale vtšina má blánU' hladkou a bezbarví ai.

Temena vecek v as zralosti zrosolovatí a Inid nepravideln

se ])r(itrhávají nebo víkem otvírají. Otvorem vystíkne epiplasma

ven s velkou prudkostí, ímž vyletí ven výtrusy. Makroskopicky

pozorujeme tento fenomén jako blavý obláek, který se náhle zjeví

nad Helvellou, Morchellou. Xylarií nebo uiiskovitou Pezizou. když

se jí po delším odpoinku dotknem. Za njaký as uzrají nové

tisíce ask a explodování obláku se znovu opakuje.

Velikost ascospor ])oh}buje se asi uíezi 3 a 30 {'- Celkem jsou

ascosporv nuiohem vtší než basidio.spory, jichž velikost nejastji

bývá mezi 3 a 10 •'-. Vtší js<^)U dosti vzácné. JNlenší ascospory a ba-

sidiospory než i
[J. známy nejsou. .x\ni konidie' sotva kde pod tuto

míru nesahají. Buniky bakterií, jež jako spory vzduchem nebo

vodou se rozšiují a rovnž v nuiožství se vyškytají, bývají ale

daleko menší. Tak Micrococcus pro^rediens jest jen o'i5 I^ ve-

liký. Uvážímedi, že mikron jest tisícinou milHmetru, vidíme, jak

pranepatrná jsou tlíska si)or houbových. Tím také lehce vysvé-

tlitehiíj, jak snadno se penášejí a do všech orii-án a substrátu

vnikají.

Zcela soubžnvm útvarem asku u BasidÍDUivceiu jsou basi-



(1 i o s
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t > r y. Také tyto tvoí se na basidiích v hymeniové (rouškové)

vrstv na zvláštních i)lo(lnicích). Basidie jsou rovnž kyJDvitým
okoneníni kolmo sestavených hyf z base hymenialní. Také mezi

nimi jsiiu nloženy sterilní bunkv na zpsob parafys. Na temeni

l)asidie vypuí namnoze 4 hrbolky. jež vzrostou v stripkatou paliku,

jež se ])í'emní na konci v sporu a base v tenkou stopeku (sterij^ma).

Xkdy jsou spory ])isedlé, jindy sedí spory po stranách vakovité

basidie (Tidostoma). Jen málo které houby mají více nebo mén
(j) spory na basidiích. Basidiospory odpadají v as zralosti od sto-

jieek. ideji se stoi)ekami ( Bovista, J.ycoperdon) a jeví se makro-

sk(.>])icky jako riizn zbarvený prach ]>od kloboukem houby. Chce-

me-li prach tento pozorovati, radno dáti vyvinutou houbu na l)a-

re\ ný stul neb desku pes noc. l^áno pak vidíme pod houbou poprá-

šený stil bíle. erven, hnd nebo ern. Jsou to miliony výtrus,
které za klidu noního na stl vypadaly. Barva tohoto prachu jest

dle (Irului stálá a proto pi speciálním rozeznávání dležitá. Teba
však ale zvláš pozoro\'ati výtrusy ješt pod mikroskopem, kdež je-

vívá se barva blány bimné jinak. Barva lupenu A.s^aricineí bývá
v stáí zastena barevným prachem výtrus na nich se vyvinujících.

Tak jsou lupeny Cortinariu fialové, žluté, ervené, ale v stáí jsou

všechn}- rezavé. Tak jsou lupeny rodu Nolanea. Leptonia. I^ntoloma

v stáí vždy naervenalé. Rody Tricholo.ma. Collybia, Clitocybe a

píb. mají prach bílý, ale výtrusy Ijezbarvé. Prach r. Psali iota a Bul-

garia jest erný.
U Gasteromycet vyletují výtrusy zárove se zbytky sterilních

hyf, jež mají ztluštlé stny a nezetlívají (capillitium) co obláky

pracliu (pýchavky). který vtrem se roznáší po okolí. Také prach

výtrusový Hymenomycet rozletuje se za suchého poasí lehce ve

vz<luchu. ()hledávánie-!i na podzim jakýkoliv pedmt, jenž delší dol)U

klidn ležel v lese. pod mikroskopem, shledáme, že jest pokryt množ-

stvím nejrozjmanitjších spor houbových. To platí jmenovit také

o tvrdých pUxlnicích choroš, na jichž rourkách lpí mimo vlastní-

výtrusy vždy celá ada jiných spor. zachycených ze vzduchu.

Poet basidiospor z jedné velké plodnicc (hibu, holubinky,

ryzce a p.) jest nad vše pomyšlení ohromyý, jdoucí až do tisíc mi-

lion. l)r. K a v i n a vzal si práci a vypotíal. že jedna plodnice špi-
nika ( Boletus scaber) o 10 cm v prmru v^^dá na 848.532,000.000

spir. Také prach ])ýchavek a jmenovit mok zelenky, kde jsou vý-

trusy sotva 3 ;•- obsahuje nesmírné miliony výtrus. Studujeme-li

v let houby denn v jedné místnosti, jsou veškeré pedmty, ano-



i veškeré šatstw) na našem tle pokryty výtrusy. A to jsO'Uí buky
v pamrii k bakteriím ješt praví obi. Pochopíme tudíž, že i bakte-

rie svými bmikami naplují veškerý vzduch a že jich denn jen do

našeho tla vniká na miliony.

Jest tudíž o rozsévání hub pírodou vydatn postaráno. Ovšem,
že jen pranepatrnému potu spor se podaí dostati se na A^hodný

substrát, zde vyklíiti v mycelium a z 'tohoto v nové plodnice.

Mezi basidiemi na hymeniu vytvoeny 1)ývají zvláštní sterilní

buky, jimž íkáme c y s t i d y. Bývají mnohem vtší vynikajíce

nad basidie. Mají nkdy podivné tvary (Galéra, Inocybe, Pluteus).

Obyejn jsou zvláš vyvinuty na ostí lupen pod kloboukem, kdež

jeví se makroskopicky jako bílá pls neb. brvky. Tu se zdá, že mají
za úel v dob vývoje basidiospor slepovati lupeny a tím plochy

jich chrániti proti zevním vlivm. \'yskytují-li se ale na Clavariích,

Corticiích nel) Thelephorách, mají jakýsi úel chrániti spory a býti

úastn}' pi jich odpadání.

Jiný význam cystid jest jist chemický, jsou to vlastn orgány
sekrení. \^ylouené kapky tekutiny, lnoucí na mladých lupenech

u mnohých druh jako kuliky neí) kapky rosy, vznikají z cystid.

Ježatý cIiocIkjI na cystidách rodu Inocybe pedstavuje takovýto

ztuhlý sekret. Mlénice u mléných druh hub (Lactarius) ústí zpra-

\idla v cxstidách. Ovšem že nesmíme všechny sterilní a zvláš vy-

tvoené buky na vrstv h\iiieniální považovati za cystidy. Tak tlu-

stosínné, pedloulié chlupy Corticií nemají s cystidami nic spole-
ného. jin(l\- se stává, že konce hyf mezi basidiemi vyrstají v pe-
dlouhá \lákénka, jež se zjevem neliší od vláknitých cystid Naucorií

a j. Jest možno, že i nmohá aromata hub vznikají vyluováním t-

kavých látek z povrchu cystid. Podrobnosti další o cystidách viz

v krásné a obsažné práci dr. K. K a v i n y.

^íimo basidiospory a askospory vytvoují se ješt na hyfách
nejrozmanitjším zpsobem nepohlavní spory, a to nkdy v takové
míe. že jeden druh houby tvoí teba pt rzných druh spor (viz
na p. Uredineae). Tvoí se na zvláštních kolmých jednoduchých'
nebo stroiukovitých vtvikách hyf odlánkováním konených bunk,
zvlá-s vzrostlých. Takovýnuo zpsobem vzniklé spory slují všeobecn
koni >] i e. \'tévky konidiové vyrstají bu pímo z mycelia, bud"
na ])]odnicich na rzném míst. Nkdy tvoí se z mycelia zvláštní

masité plodnice, nesoucí pouze konidie jako prach na povrchu
(Nectria, Isaria). jindy docela vyrstají samostatné kulovité neb

pohárkdvite plodnice. uvnit s hymeniem, jež ale tvoí pouze velice

li



-vlrtíhounké í>l)<»i'y tHlŠkrovánini knncu liyf(r\ýh. jest t(» iakési iiaiio-

<lo1)ování apothecií a periihecil: slují v mvkoldtrii ]> y c n i d y ( Stric-

keria. IVcnis. Xepliroiiia. Cryptospora ). I louhy pycnidy nesuuci

jsou bu stadia. ])edcliázejicí ])l<idonosný Ascoiuycet. nebo není

jKDSud zjištno, jakc asc*)Si)i)ry dotyná houba vyvinuje. Pridiázejí
v.šecbecn u Asconiycetu. zvki-št v oddleni Pyrenomycetii. Pon-
vadž se posud ne|X>darilo pimti je na jakcnikoHv sul>stratu ku klí-

eni, má se za to. že jsou to nepohyblivé sperniatozfdy. jež ná-

sledkem ztráty kopulace jsou l>ez funkce a proto pycnidy nmozí

oznaují také názvem s pe r m o
ij o n i a a v nich tvoící se spory

-s p e r m a t i e. \' nékterýcl! rodech l\'alsa. Ouaternaria) mají
zvláštní or^^anisííci. ct;ž by sotva na redukci ixiukazovalo. l'.sh'šíme

ješté. že u .Vscomycet pohlavní kopulace jest dílem dokázána, dí-

lem jest pravdpodobná, ímž b\ význam pycnid byl vysvtlen.
U li.šejníkii jsí»u spermo^onia hojná a také samicí orsrány. jako

asct^.í^ony, jsou dokázány. Xovji dokonce ixjzorováno, že Síijermatie

iia samicím ori^ánu se nalepují. Také l^redineae mají S]>ermog-onia.

a sice na vrchní stran listu (Rerberis), kdežto aecidie na spodní
stran se objevují. U Basidiomycet posud nebyly zjištny.

Xq^ohlavní spory mohou vznikati také tím. že se vlákna my-
•celiová jednoduše rozpadají v jednotlivé lánky (btn"iky). jež jsou

pak tenkoblanné a ureny k (.-kamžitému vyklíení. Sltijí vše<;becn

oidie a vyškytají se jak u Ascomycetu tak u Basidiomycet.
Zvelií-li se buky v hyfách. olxlají pevnou blaníMi- a jsak rozpadají,

slují c h 1 a m }"
d o s p o r y. asto bývají chlamydospory \' hyf od-

dleny od selíe malými, vej^etativními bukami. Podivuhodný tvar

mají v r. Sclerotinia. Chlamydospory jsou ureny k delšímu trvání

a jsou stejn rozšíeny jako oidie.

\'edle tchto forem nejiohlavních spor rozeznávají se ješt
rzné jiné katej^orie v jednotlivých eledích. Tak na p. s p o r i d i e.

a e c i (1 i o s p o r y. t e 1 c u t o s p o r y . v. r e d o s p o r y v ádu
Ledineae.

Díve jsme pravili, že jsou z o o s p o r y u hul) vzácností, kdežto

u as jsou tolik rozšíeny. Toho zajisté jest píinou, že jsou houby

odkázány na život vzdu.šný. Jen t}' formy, které žijí ve vod anebo

doasn na vodní prostedí si uvykly, vytvoují jako asy pohyblivé,

jednou nebo dvma brvkami opatené z(X)spory (Saprole,£^niaceae.

Chytridiaceae).

\'šeol)ecn se pijímá, že Eimiycety vbec rozmnožují se pi>uze

nepohlavními sporami a že pohlavní kopulace zde nepi-
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cházi. Tak se tvrdí, že veliké oddlení Ascomycetu vlastních a:

veškeré Hymenomycety rozmnožují se pouze nepohlarne a že i plod-

nice jejích vznikly nepohlavn. Zjev tento ode dávna vyhlašován za

jakýsi druh a p o g a ni i e.

U pti Ascomycetu zjištna zcela urit pohlavní kopulace,

pedcházející tvoení plodnic s asky (obr. i.) Jsou to rod}-: Erc-

masciis. Sphacrotlicca. Fyronciua, Gymnoasciis a Aspero^illus.

Eidam pozoroval, že útlá, plísovitá houba Eremascus alhus

(Hemiascin.) tvoí na vláknech myceliových nkdy šroubovit svi-

nuté dva konce vláken myceliových. Konce tchto vláken odškrtí se-

co stejné dv buky, jichž obsahy splynou a vzrostou v kulatou ve-

likou buku (ascus), v nmž utvoí se osm volných spor. Ascus ta-

kový sedí pak na dvou stopeckách. Zde tedy máme nepopiratelnou

kopulaci ze dvou stejných bimk, podobn jak to nalézáme u Muco-

rineí, jenže zde povstáAá z kopulace ascus, tam trvalá, tlustoblanná

zygospora.

Sphaerothcca Caslcif^iici ( Perispor.) jest houba parasitická, plís-

iiovitho hal)itu, na níž H ar per ])ozi;)roval také pohlavní kopulaci.

Zde piloží se dv vlákna s\'ými konci k sob, z nichž jeden odškrtí

vtší buku co oogonium a druhý menší co antheridium. Obsahy
obou i s jádry splynou v jednu velkou buku, jež se pak lánkuje
a pedstavtvje as co g on, na nmž pak vyroste jeden ascus s osmi

sporami. Pod ascog"onem vyrostou obalná vlákna, jež obrostou asco-

gon, pedstavujíce tak v as dosplosti kulikovité perithecium s jed-

níni askem.

Fyronciua coiifliiciis dle Fí a r p r a tvoí apothecia s h3'-meniem

o mnoha askách mezi parafysami a pedstavuje tudíž typické apo-

thecium Discomycetii. I zde pedchází kop-Uilace, a to zetelná kopu-
lace s velmi rí^zlišenou bukou samí a samicí. Samicí oogonium

jest velká, kulatá buka, na temeni prodloužená v trichogyn. K to-

muto trichogynu piloží se antheridiové vlákno samí. Obsah obou

splyne d(ihromad_\' a z velkého oogonia vyroste nkolik lánkovaných

ascogonú, na nichž teprve vyrostou vtve, jež porstají nesetné

asky.

Více mén podobné kopulace lze sledovati také u rod Asco-

bolus, Humaria, Lachnea, Erysiphe, Ascobolus, Rhyparobius, Mela-

nospora, Sordaria a Chaetomium. A rod, kde aspo ascogon s vy-

vinutým trichogynem lze kdykoliv sledovati, jest velký .poet (Poly-

stigma atd.). Totéž platí o lišejnících.

Z tchto okolností mžeme souditi, že tvoení apothecií a peri-
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(Obr. I.) 1 — 4. Eremascus albus, vznik vecka (a) ze dvuu stejných konc
vláken. 5—7, Sphaerotheca Castagnei, kopulace, o) koneoá buka co oogo-
nium, a) antheridiuni, n) obalné vrstvy, se) ascogon, z jehož nejvtší buky
utvoí se jeden ascus. 8—9, Pyronema confluens, kopulace, o) oogonium,
a) antheridium, p) partie apothecia, m) vlákna ascophorová, vyrstající z oogo-
nia a asky nesoucí. 10— 12, Aspergillus herbariorum, kopulace, a) samí vlákno

jako antheridium, o) šroubovit stoené vlákno samicí jako oogonium, se) ascogon,

12) kralé perithecium, /) peridic, se) ascogon, s) asci. 13, Humaria convexula.

partie z hymenia apotheciového, tvoící se asci a parafysy (r). 14, Tremella
lutescens, vyvinující se a zralé basidie s výtrusy, e) vlákno konidie nesoucí.

15, Calocera viscosa, basidie s výtrusy. 16, Oligoporus farinosus, chlamydos-
pory. 17, Dacryomyces deliquescens, oidie se lánkující. 18, Achlya poly-
andra, a) antheridium, o) oogonium, kopulace. 19, Peronospora calotheca,

liyfa vysílá do bunk hostitele haustoriová vlákna {/t). jo, Inocybe lacera, ást
ostí lupen, s) cystidy, b) basidie, c) sterilní parafysy. o) výtrusy. 21, tvoení
se oušek na myceliu Hymenomj^cet. 22, pomrná velikost výtrus hub:

a) Discina pallida, d) Phallus impudicus, c) Micrococcus urae, d) Micrococcus

progrediens. 23, Basidium Hymenomycet ó) basidium, o) výtrusy, s) sterigmá.

thecií u Ascomycet vbec pedchází vesms ipohlavní kopulace. Ne-

predchází-li a jest pece vytvoen ascogon. nastala apog^aniie, ili

znaný poet Ascomycet ztratil pnhlavnost, jakž mnozí tvrdí jme-

novit o lišejnících.

Zvláštní jest, že kopulace pomocí spermacií nebyla posud poz

rována. Uvedená v pedcházejícím kopulace podobá se vrn kopu-

laci u Saprolegniaceí; kopulují se totiž zrznné konce vláken. To

jde u mnohých Ascomycet tak daleko, že celá rozvtvená vlákna na

vtvích mycelia se dohromady splétají, pi emž jedno vlákno ped-

stavuje orgán samí a druhý samicí. Z toho vzniká pak ascogon a

plodnice (perithecium). Píklad vidíme na pipojeném rodu Asper-

gillus. Máme zde tudíž kopulaci vláken, což u as nikde v té podob
nepichází. Kopulace vláken mže konen pedcházeti také tvoení

plodnic u Hymenomycet a Gasteromyet. Zde vzniká plodnice

tím, že utvoí se na myceliu malinké klubíko hyf, jichž dalším

vzrsem povstane masivní velká plodnice. V klubíku samém jest

velmi nesnadno sledovati, jak se vlákna chovají, zdali snad také n-

jak se nekopuluijí. Autoi souhlasn pozorovali pouze, že na vlákn,

kde vznikne klubíko, tvoí se zvláštní ouška, nebo pesky, která dá-

vají vznik klubíku. Vc tato b}' mla býti dále studována a za objekt

pozorovací doporuovaly by se malinké druhy Marasmi, Mycen
neb Omphalií, jichž první zaátky lehce se dají praeparací mikrosko-

pickou zachytiti.

Plodnice Hymenomycet a Gasteromyet jsou nápadn podobny

plodnicím obdobným u Ascomycet, z ehož bychom již mohli S(^u-

diti, že vznikly podobn sexuální kopulací. Jsou tak dležitým orgá-
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není a jnksi \lastnini iieleni celéhu \\\ojc houb}' u tu soixa vui,
že l>y vznikaly jen vegetativn. Rasidi<»sporv jsou normálními spo-

rami 1 lymenomycetu a mizí jen telul}'. k<l}ž jich místo nahrazují

vegetaiivni konidie ( Xyctalis lycoi)erilioides ). Také u Poly]K)ru a

Uaedalei >e asto nevyvinují, když bud mycelium vepfetativn se

V substrátu udržuje ane1)0 kd\ž konidie na myceliu [>onou se tvo-

iti. Tak jest také u Lentinus suffrutescens. Panuje tu tedy podobná

vzájemnost, jako u jevnosnubných. jichž nevyvinuté neb neu/rá-

vající plivly nahrazují vej^etativní pu])eny. cibulky neb hlízky tPo-

lygonum viviparum, Gagea bohemica. Allium vineale a p.). Z toho

lze podobn souditi, že basidiospory jsou pohlavn produkované

spory, konidie ale nepohlavní.

Novji chtli nkteí autirii tvrditi, že v basidiích kopulují se

dv jádra a to že jest sexuální kopulace. To jest jist nesprávné,

nebo jaký by tu mla význam kopulace, když ob jádra v téže buce

splývají. Když splývají dv rzné buky, by i stejné tvarem (Mu-

cor, Eremasous), splývají tu aspo dv rzné plasm}'. Ale v basidii

jest to stejná plasma v obou jádrech. Pak basidie není plod houb\^

a nelze mysliti, že by tisíce basidii v jedné plodnici hust sestavené,

každá zvláš se kopuk>vala. Rovnž tomu podoba asku s basidii od-

poruje. Ostatn spojování jader dje se v pletivech rostlin v rzném

píbuzenstvu a v rzných orgánech.

Utváení plodnic u Ascomycet i Basidiomycet jest v souvis-

losti s úelem co možno velké plochy výtrusné získati nebo hyme-
niuan ]>ed zevními vlivy chrániti (deštm, rosou, chladem, sluncem

a pod.). Proto mají klobouky namnoze hymenium na spodní stran

a odtud vytváení lupen, rourek, ostn neb kovitých tvar (Cla-

varia). asto bývá povrch hymenia vodou nesmoitelný. Pro is''iu

plodnice živ zbarveny, nelze se stanoviska teleologického povdti.

Spora jest obdána \'íce mén tlustou a nezídka barevnou bla-

nou, na níž v nkterých pípadech vyrstají zevn bradavky, ostn^-.

lištny, žebra nebo sít, kteréžto vlastnosti výborn se upotebuje ku

charakteristice rod a druh. Pod zevní blanou nalézá .se ješt jedna

velmi útlá blanka, která obaluje klíící výhonek spory, protrhávající

zevní blánu. astji vyráží ale klíek pipraveným již dvrkem nebo

pórem. ideji dje se klíeni puením.
Ve spoe jest zrnitá plasma, nucleus (ale v dosplosti asto ne-

zetelný) a veliká kulovitá, oste svtlo lámající, nebarevná tlíska

olejna. Velikost a poet tchto pro druhy bývá uritý. Nkdy se

stává, že ve vod na praeparátu mikroskopickém útlé blány spor po-
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praskají a mizí a ve vod splývají pouze olejné koule. To stává se

u mnohých Myceii a Oiiiphalií. Doporuuji tento zjev k bližšímu

vyšetení, zvlášt mikrochemickému. Spory jsou na míst, kde od-

padly od sterigmatu, oznaeny jizvou (jakoby hilem") a zde oby-

ejn také staženy. Velikost spor u téhož druhu neb v téže plodnici

bývá vžd}' stejná, jen vzácn kdy se stává, že na praeparatu jsou

souasn veliké Í malé spory. Vecka (asci) barví se bud celá neb

aspo na temeni jodovou tinkturou mode, nkterá ale se nebarví

neb se barví hnd. Uschne-li jílodnice, neb je-li v konservaní teku-

tin uložena, barví .se vždy vecka snáze a více. I^zráv^ání ask dje
se dosti pozd v ])lodnici, takže asto ve zdánliv zralé plodnici Mor-

chelly neb Gyromitry neb velké Pezizey nenajdeme ani jeden ascus

vyvinutý s výtrusy. \'ždv ponoan uzrávati uprosted miskovité

plodnice.

Že mnohé lišejníky nikdy apothecií netvoí (Cladonia rangife-

rina, Evernia prunastri), jest známo. Jich rozmnožoA^ání nahrazují

tu soredie. Ale také etné Pyrenomycety nebyly posud nalezeny

s plodnicemi a proto musí se klásti do pochybné skupiny jako i-

níme s mnohými Basidioimycety, jež vesms zaradují se v tídu tak

zvaných Fungi iniperfecti. To jsou houby posud nedokonale známé

a v systém pirozený nezaadné.

Ze sporv v\ klíí útlé vlákénko. jež optným lánkováním a vt-

vením vzroste v tak zvané p o d h o u b í (m y c e 1 i u m). Podhoubí

rozlézá se v substrátu a jeví se makrosko»pioky jako peútlá. pavu-

inatá, obyejn blavá hmota, smíšená s humusem neb devem a p.

Z tohoto podhou-lM vyrstají veliké plodnice Ascomycet nebo Ba-

sidiomycet, vynívajíce ze substrátu. Vlál<énka jsou pedlouhá,

obyejn stejn tlustá a pokud slouží k pijímání vody a roztok

ze substrátu, vždy tenkostnná. Dorstají na zaobleném konci a

hned pod koncem se i>ín lánkují. Dorstáni toto jest v dob
letní za teplého a vlhkého ]>oasí tak intensivní, že nejen mycelium,

ale i plodnice, jež jest spletena ze samých vláken, rostou tém
ped oima. Známo, že pes noc narostou na lesní pd veliké hiby.

Vtšina mycelií saprofytických hyne na konci podzimu, ale velká

ást i v pd pezimuje. Mycelia v díví rozlezlá vytrvávají po léta

tak dlouho, až se devo úpln rozpadne. Na nkterém paezu v lese

mžeme každý rok sbírati tutéž houbu (na p. Pholiota mutabilis).

Hynou-li mycelia, musí se obnovovati z výtrus.

Vlákna mycelií i)arasitických rozlézají se obyejn v i)rosto-

rách mezibunných svého hostitele, zídka vnikají pímo do sa-.
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mých bunk. asto však objímají neb prikUulají se k blán bunné
a vyhánjí do\nit buky zvláštní výrostky (haustoria), jimiž

obsah buky xyssávaji. lindy ojiltají hyfy pouze útlé koínky vyš-

ších rostlin a endosnioticky stebají skrze blánu bunnou z vnitního

obsahu (tak asto. u symbiotickýcli hub — lauýžij) mykorhizy. Tento

rzný pomr byt k zeleným bukám as platí také u lišejník.

\'hi]<na houbová (hyfy) v plodnicích, stromatech, sclerotiích,

koínkách a p. mají rzn ztluštlé a nezídka zbarvené stny a jsou

rzné tloušky. V ástech, které mají vytrvávati, jsou velmi tlusto-

stnná icapíUitium, korové obaly sclerotií. kry peridií, stromata)

a asto tak tsn složená, že na prezu dotynou ástí tla houbo-

vého jeví se jakoby kompaktní parenchym (pseudoparenchym). Tím

zpsobem bývají stromata a plodnice nkdy rozlišeny v rzné

vrstvy pletiv na zpsob vyšších rostlin (lišejníky, apothecia. peridie

Gasteromycet, Phallus, Geaster. Kidularia, Rhizomorpha).

Pronikájí-li hyfy parasitické houby pletivo živýxh rostlin, na-

bývají ochuravlé ásti neobvyklých tvar (arodjná košata, Eu-

phorbia Cyparissias). Ano tvoí se i novotvary na zpsob hmyzo-

vých hálek. Píinou toho jest dráždní plasmatické . jako píchnutí

a kladení vajíek rzných žlabatek a much do rostlin.

Vytrvává-li podhoubí v lese v humuse v lét a na podzim delší

dobu, dorstá stejnomrn na obvodu, takže má obrys kruhovitý.

Nabude-li posléze prmru^ i—5 metr, odumírá stará partie vnitní

a vegetuje pouze partie obvodová. Ponvadž pak jen z této nové

plodnice nad zemi vyrstají, objeví se takovéto plodnice v lese se-

staveny do velikých kruh, jež ode dávna budily pozornost huba
a oznaovány co »arodjné kruhy«. Tak rstávají druhy Clitocybe,.

Hebeloma a j. Podobn rostou ploché, lupenité lišejníky (Parme-

liaceae) na kamenech, dorstajíce na obvodu a zetlívajíce uvnit.

Parasitická mycelia jsou skoro vesms složena z jednoduchých

hyf, ale mycelia saprofytická, v humuse, mrv, v díví rostoucí, splé-

tají se obyejn dohromady, tvoíce tenké dlouhé nitky neb koínky,

jež již pouhým okem lehce mžeme pozorovati. Na tchto koín-

kách pak vznikají první uzlíky plodnicové. Vývoj tento snadno m-
žeme sledovati na Coprinech pod zvoncem v laboratoi. Také z base

plodnic v3-bíhají do substrátu nifovité, dloulié koínk5% jež jsou

nkdy velmi charakteristické (Collybia, Lycoperdon, Calocera).

Ztloustnou-li koínky na nkterých místech v uzlíky rzné velikosti

a rzného tvaru, povstávají kompaktní houbová tlíska ili tak zvaná.
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sclerotia*. Také n jmenovaných Coprin dobe se dají pozo-
rovati. U nkterých huh, af Ascomycet, a BasidioiTi3'cet, jest vy-
tvoováni zvláštních sclerotii stálým znakem a velkého významu
biologického.

Sclerotia mívají podobu více mén kulovitých hlíz rzné ve-

likosti. U Collybia tirberosa jsou jako hrách veliké, ale u exotických
druh rodu Polyporus a Lentinus dosahují až velikosti hlavy lidské.

Popisovány byly díve pod jménem. Pachyma a Mylitfa. Tak po-
vstné jsou (až nkolik kg. tžké") hlízy Pachyma Cocos, jež novji
i u Insbruckui byla nalezena. V Americe užívají jich co léiva a

v Austrálii jedí je domorodci jako chléb. Tvrdá sclerotia rodu Ty-

phula jsou podobna kulatým nelx> ockovitým, žlutým neb hndým
semenm. Discomycet Sclerotínia dlá sclerotia kuilatá, zvící lísko-

A'^ého oíška. Sclerotia jsou složena z kompaktn spletených hyf

tenkostnných, pedstavujících makroskopicky masitou, solidní duž-

ninu a ze zevní km-y, již tvoí tlustostnné, barevné hyfy. Sclero-

timii mže dlouho odpoívati, ano i vvschlé mže po adu let vy-

trvati a pišedši do vlhka a tepla znovu oživne. Sclerotia našich

lesních hub vzrstají v lét a na podzim a petrvávají zimii. Mají

tedy velkou podobnost s hlízami vyšších rostlin pedstavujíce od-

poívající stadium houby, s resistentním životem a jsouce nadány

hojnými reservními látkami wživnými.

Když v lét nastane teplé a vlažné poasí, vyrostou ze sclerotii

pímo plodnice, jedna neb i více. Plodnice tato vyssaje sclerotium,

jež pak odumírá (Collybia tuberosa).

Zvláštní kategorii pedstavují sclerotia vláknitá a vtvitá, jaká

nalézáme u václavek (Ai-mil. mellea) nebo u špiek lesních (Maras-
mius Kotula). Bývají také oznaovány jménem Rhizomorpha. Vá-

clavková Rhizomorpha skládá se z rozvtvených, plochých provazc,
až 4 mm tlustých, ze\Ti korou hndou obalených, uvnit bílých, jež

se pod korou paez a kmenu lesních rozlézají a dlouho živé udržují.

Rhizomorphy .špiky lesní mají podobu dlouhých tuhých, lesklých,

erna\ých žíní koských, jež voln z vtévek a jehlic odumelých

vyrstají. Z obou v píznivé dob letní neb podzimní optovn vy-

rstají plodnice.

Sclerotia jmenované již Sclerotinie vytvoují se na podzim,
v zim odpoívají a na jae vyklíí v plodnice askosporové. Asko-

spory vymetané klíí a rozlézají se hyfami parasiticky na rzných

*) Viz pehledné pojednáni „O sklerociích" od dra. K. Kaviny v „Pí-
rod" 1912.
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bvHiKicli ( iKi i>r. siií^aiikácli ). i\(pri na jae a v let chlaniyciospory

a konidie. ciiiiž stídají se dv až ti j^enerace za sebou. Podoljn

dje se ii; námele, kde se stridá konidiové letní stadium (Sphacelia)

s txrdyin scleniiiciu ( Secale cdrnnium). /. nhož na jae vyrostou

etné, ervené. sto]>katé paliky jako ask(,)sporová generace tetí.

Sclerotimn námele vzniká pvodn ze semeníka žita. jehož pletivo

posléz úpln znií. Sclerotia Collyhia tul>erosa vznikají z hyf v plod-

nicích velikých holubinek.

Folyponis '/'iiberaster, rostoucí na horách italie a nesoucí žlu-

tavý, vesjK)d bílý. až lo cm široký, centrální tení opatený klobouk,

tvoi pcKlzemni, petvrdá, veliká sclerotia (pietra fun^^aja). Sclerotia

tato vyhledávají venkované a v let v teplé a vlhké pd zasazují.

Z nich pak trvale po nkolik roku stále vyrstají nové kloboukaté,

masité plodnice, jež pak upraveny v kuchyni slouží za výborný

pokrm.
T r vání h u b jest dosti rozmanité. Veliká vtšina po uzráni

a vyprášení plodnice se rozplývá v kašovitou hmotu a v krátké dob
mizí. Alžeme íci, že tak, jako r3'chle a náhle se objevují, tak

rychle se ztrácejí. Tak chovají se skoro všechny sbírané, jedlé houby.

Jen houby kožovité a devnaté konsistence (Poly])orus, Daedalea,

Lenzites, Corticium, Stereum) vytrvávájí dloulw i za suchého po-

así. Ale i mnohé z tchto jsou pouze jednoleté a na jae píštího

roku mizí. O ú])lný rozklad jich starají se zpravidla larvy hmyz,
jež je rozhlodávají a rzné asy neb plísovité houby, jež se s obli-

bou na nich usazují. Nkteré z nich ale i píštím rokem žijí dále

dorstajíce a novou vrstvou pletiva se obalujíce. Tak pkn vidíme,

jak Polyporus ig^niarius na starou vrstvu rourek nasazuje novou

a na okraji klobouka novou zónou pirstá. Tak mže vzrsti do

obrovských rozmr. Pol. fomentarius v Šumav dosahuje nkdj'

až I m v prmru. -\le i ty druhy, které tímto zpsobem nedor-

stají, perennují po dlouhá léta na substrátu pomocí mycelia, jež

vytvouje beztvaré, neplodné, massivní emerg^ence v podob boulí,

hrbol, kry, bradavek, jež v píhodném poasí znovu píštím rokem

dorostou v plodnici fertilní. Takový píklad máme na Daedalea

quercina, rostoucí na dubových paezech .-dubových klech a trámech.

Plodnice r. Lycoperdon, Bovista, Geaster, Cyathus uzravše a

vyprášivše své výtrusy sesychají tak, že stávají se kožovitými
a dlouho ^•ytrvávají v tomto stavu; ku podivu také žádný hmyz je

více nenapadá. Proto mžeme plodnice tyto sbírati kdykoliv, dvou

i tíleté.
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Plodnice Discomycet mají pletivo hyfové rosolovité neb chru-

pavité, takže plodnice dlouho vytrvávají, nikdy se nerozplývají, ro-

hovíte sesychají a ve vod (dešti) znovu obživují.

Houby z rodu Marasmiius. Lentinus, Panus, iSchizophyllum

mají plodnice kožovité, nerozplývající se, jež za dešt vždy znovu

obživují a teba nkolik msíc v let vytrvávají.

Mimo hmyz jsou hlavními škdci hub v pírod v stavu živém

rzné druhy slimák, jež v lese napoád nejlepší plodnice ohlo-

dávají, takže m3^kolog nkdy ani zdravého exempláe sehnati ne-

mže. Jest zvláštní, že rádi napadají jedlé houby, akoliv i jedovaté

jimi nejsou ušeteny. Zdá se, že jsou vi jedm hub immiunní.

To ])latí také o hmyzech.

Když utvoí se z mycelia nebo sclerotia massivní, kulaté tleso

jako základ y>ro velkou plodnici, ponou se záhy rozlišovati rzné

partie za úelem vývinu dotyných orgán. Tak vznikají zrznné
vrstvy v plodnicích Gasteromycet, složité partie r. Phallus,, tak

tvoí se také plodnice At^aricineí a Polyporeí. Klobouk Fíymeno-

mycet bývá v mládí spojen s teném blanou, jež zanechává na teni

kroužek (annulus) a na okraji klotouku tísné nelx) cáry. Sluje

závoj (velm) a je-li pavuinatá (Cortinarius), sluje oponkou
(cortina). Toto velm jest tak zv. velm partiale (závoj vnitní),
nebo u nkterých hub bedlovitých tvoí se ješt vehim universale

ili závoj vnjší co obal na celé houb, jenž na povrchu klobouku

zanechává strupy nelxí bradavice (Amanita) a na basi ten obrubu

nebo pochvu ívolva), tak zvanou p 1 a c h e t k u (Amanita vag^inata,

Volvaria). Nkdy -[Xíchva tato- pirstá ku teni a co volný okraj

zjevuje se až uprosted ten v jwdob prstence nelv) kroužku

(Telamonia). Tvaru tonui íkají mykolo^ové botka. Tak ale

vzniknou dva prstence na teni, jeden z cortin^^ druhý z volvy.

Veluim universale jest vlastn stejný s podobným organem
u r. Phallus a Geaster.

Lupeny nebo rourky Ilymenomycet otlpovídají gleb Gastero-

mycet. Mnohem jednodušeji jsou ustrojeny Clavariaceae. Plod-

nice Ascomycet namnoze jsou velnu jednoíluché, v podob re-

ceptaculí rzného tvaru a rzné velikosti. Jen sem tam jeví vtší

lenitost vytvoujíce buto massivní p<^dklady (stroma) nebo útvar

stopkatý na zpsob Hymenomycet (Morchella, Gyromitra,

Helvella, Spathularia, Leotia, Mitrula, Claviceps, Geog-lossum),

ele Tuberaceae nayjodobuje vrn Gasteromycety.

Nejvtší zrznní stélky, ovšem že opt jen spletením hyf po-
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vstale, nakv-áme ale ve velkém skuyxíní lišejník (Licheiies).

Zde jest stélka nejen malá a velká, ale také tvarem nejvýš rozma-

nitá: lupenitá vodorovn rozložená, liii)enilá kolmá, kovitá, paro-

hovitá, pohárkovitá. pentlicovitá, korálovitá, korovitá, kulovitá,

válcovitá atd. Také vnitní složení jest nezídka dosti složité, any
se dají nkolikeré vrstvy zriiznných hyf rozeznávati. Mžeme-li
vbec mlnviti <» nižších a vyšších houbách, musíme lišejníky }X3-

važovati za nejvýše or^anisované houby, a to tím spíše, že tlo

lišejnika není vlastní plodnici, nýbrž podkladem ]>lodnic, stadium

vegetativní, \ nmž lišejník svj život prodlává. Tlo lišejnika

rovná se stromatu Pyrenomycet, jaké máme na i). v rodu Xylaria,

Cordyceps. Ustulina. Na tomto tlu vznikají teprve plodnice v po-

dob apothecií nebo perithecií. Plodnice hibu rovná se jednomu

apotheciu na tle Usnea barbaia. Lišejníky mohou stejn býti po-

važovány za J 'yrenomycety jako za Discomycety, ponvadž utvá-

ení plodnic brzo tm brzo onm se podobá. Ostatn apothecium

a ]>erithecium morfologicky jsou si velmi blízké tvary a nkdy tžko

mezi nimi vésti pesnou hranici. Svým životem spíše uipominají

na mnohé Pyrenomycety. Tíin, že žijí v symbiose s asami, potla-

eno jest u nich myceliové staditim, nebo toto slab jest vyvinuto

a zastuii)uje je vlastní, plodonosná stélka.

Pravíme »stélka«. ale zdá se nám, že stélka lišejník, lílodnice

Hymenomycetu, jakož i rzná sclerotia nejsou homologická pontí
se stélkou as neb jatrovek. Jmenované útvary huib jsou jen konglo-

meráty hyf, jsou to tedy jen hyfy a nesejde na tom, jsou-li tyto

hyfy rozpleteny a jako nitky uvolnny neb<) v klubka svinuty a

spleteny. Stélkám as a jatrovek rovná se jen a pouze vlákno hy-

fové. Ze srovnání tohoto nejlé])e vidíme, jak veliký rozdíl jest

mezi houbami a ostatními tajnosnubnými.

Houby (v tomto ohledu nemluvíme zatím o lišejnících) veškeré

jsou odkázány na pijímání potrav}' z organických látek, a živých

nebo mrtvých. Žijí-h na živých rostlinách neb živoiších, slují

p a r a s i t y, žijí-li na nn^tvolách rostlin neb živoich, slují s a-

p r o f y t y.

Parasitické houby z-psobují na rostlinách rzné choroby,

což jest pirozeno. když z ]iletiv jich orgán vyssávají výživné

látky. Onemocnní podobné mže býti rzného druhu : bud one-

mocní jen nkteré organy a ostatní tlo ostává zdrávo (tak one-

mocní listy, kvty, koeny atd.). Phytophthora infestans na p.

•proniká svým myceliem celou rostlinu bramborovou. Em>pusa

22



mnscae pronikne niycelio\\ mi vlákn}- cel<iu niouclui. Hospodáství
a život bakterií tnlij opomíjíme, nehu ty jeví se \- pomrech daleko

rozmanitjších a sKižitjších. Ponvadž všechny parasitické houby
v dol) svlio intensivnílio \'ý\'oje nmoží se vej^etativními, rvchle

khícími konidiemi. rozšiují se nesmírn rychle a choroba, kterí^ij

zpso])ují, zjeví se jak(» zhoubná epidemie. Znám\- jsou nákazy
sntí a rzi zpso1)en na kullurních rosthnách neb v lesích a za-

bradách. Ochuravní rostlin jevnosnubných houbami jeví tvtéž

píznaky jako epidemie, zpsobené bakteriemi na zvíatech a lidech.

A zamezení šíení se tchto epidemií jest skoro horší než u epi-

demií bakteriovýcli. Nejlepším prostedkem pi všech chorobách

kulturních rostlin jest nemocn rostliny úpln vykopati a spáliti a na

tom míst po adu rok jiný druh rostlin pstovati.
Nkteré Ascomycet} \' ])rvních vejíctativních stadiích parasitují

a v posledníim plodním stadiu saprofytují. Jiné hoinby žijí dílem

parasiticky, dílem saprofytick}'.

Sai)rol_\'tism hub jest rozliného druhu a stu])n. iVinoh

houby rostou na odumelých, ale ješt nezetlelých ástech rostlin-

ných (opadalých listech, jehlií, xtévkách). jiné na zetlelých rost-

linách a díví. Trouchnivé, zetlelé paezy a kmeny jsou tém po-

sety rznými houbami. A' lese nenajdeme starého paezu nebo tlícího

deva, prostého houby. \ nn-tvá horka na živých kmenech strom
hostí sa])rof\tické houby. Z\Iáštni katejj^orii saprofytických hub

tvoí houby humusové. K tmto ])atí vesms lesní houby, na pd
lesní, huimusem promíšené rostoucí. Zde roste mycelium také na

rostlinných souástkách, ale chemicky již znan ]^emnných, pi
emž bezpochyby i z pimíšené minerální hmoty nco rozpuštného
roztoku pijímají.

Pda lesní jest skrz veskrz ])roniklá myceliem nesetných druh
hul), jež obas vyvinuje nadzennií, velké plodnice. Samo pak my-
celium ješt humus lesní rozkládá a pemuje, takže tu jisté druhy
hub na humuse v uritém postupu za sebou se objevují podle toho,

jak rozklad humusu pomocí pedchozích hub se dje. Že tomu tak,

pesvdíme se lehce, dáme-li na p. zralou tykev, košál, zvíecí

exkrementy a j. pod zvon v laboratoi na celý rok. Tn ponou se

objevovati rzné druh_\- hub, :de vžd\ v uroitém postupu, jak objekt

dotyný pokrauje ve svém rozkladu. Mnohé vzácné druhy hub

libují si v podivných sulxstratech org^anických." Proto mžeme
i úmysln houby pstovati a sbírati, když si v lese nebo v zahrad

takovéto substráty uložíme a obas prohlížíme (staré šatstvo lnné,
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baxlncMK', \ lnné, k^sii. •.•i'li'i\inii, >r>i, \l;is_\. pri. kii/.i-. ohm aul.;.

Sám jsem si nanesl hnniusu a (Kl])a(lku rostlinných /. le>a na kom-

post v xalirail a ui jsem za ilešti\éhi> jtiiasí sbíral jk» celé lél<» nej-

krásnjší houby.

Zajinia\ý jest živol hub na jiných houbách. asto jeden i)arasit

napadá druhého a zápas na život a na suni ])()cíná. Tak žije na

vláknech JMucoru podobná a píbuzná Piptocephalis. Tak parasituje

na (^idiuui Tuckeri. i^arasilujícini na rév. houiba Cicinnobolus.

A hub drobných, které \elké I I yu)cnoiu\cety za ži\'a napadají a

ssaji. jest veliký poet. 1 'ii)oiuinám pouze druh}' r. IIyf^oinyccs,'* ),

jež jKJvlékají co živ zbarvený prášek nebo blánka plodnice hib^
ryzcu, holubinek atd. Ale i velké houby rostou na velkýcb houbách-

Tak roste Cordyceps parasitica na podzemních lanýžích Rlapho

niyces. X}'ctalis lycoi)erdioides roste na Kussula adusta. ( )statn

každá velká a zvlášt luasitá houba Ijývá lehce nai)adána rznými
nižšími houl)ami rázU' ])lísno\itého. zvlášt je-li na nkterém míst
zranna. To dje se za te])lých nocí v let v takové luíe, že z ex-

kurse pinesené houby nesmíme ani nechati v uzavené nádob nebo

v teplé uzavené místnosti pes noc.

Xej]íamátnjším zjevem \' žixot hub jest jich symbiosa
s vyššími rostlinami. Podzemní vlákna mycelioA'á moliou se splétati

s útlými koínky a vlásky koínkovými v ])omru, jaký jsme iiž

díve vyložili. Houbová vlákna zde ale neruší í>letivo koenu, nýbrž,

ssají pouze jisté souástky obsahu bunk koenových a samy na-

opak ze svého oí)sahu dodávají bui^ikám koenovým. Jest to tedy

\^mna. ])i níž oba souinitelé získávají. Zdá se ale, že houba pí
tom pece jen více dostává, ponvadž její život jest hostitelem pod-

mínn, nemohla by bez nho existovati, kdežto hostitel roste bez:

houby zcela dobe. Jedin snad nkteré b}iiny, tak Piroly na p.
nemohou bez houbové symbiosy existovati. Proto nemožno Piroly

v zahraíhií kultue i v jich pvodní prsti ])stovati.

Jevnosnubné rostliny, s nimiž hyfy hub žijí v symbiose (my-

korliiza). náležejí strominn, kem i bylinám všeho druliu. Všechny
lesní stromy a kee luají své zvláštní houbové soudruhy. Známo

již dávno, že lanýže rostou pod duby a buky a vtšina podzemních
Tu'l)eraceí a Gasteromycet daí se pod buky a duby. Zjišování
druhu symbiotické houby na koenech lesních b}iin a devin jest

ovšem nejvýš nesnadné, ponvadž hyfy lesních hub nelze specificky

*) Viz pojecjnáiii dra. K. K a v i n y v .,1'írod'
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rozeznati a kultur}- umlé jsou tém •nemožné. Zkušeni mykoloj^ové

a praktiti hubai ale z praxe dobe vdí, že jisté druhy velkých

hub vždy pod jistými stromy se nalézají. Velký poet druh hub

nuiže zajisté žíti v symhiose s celou adou druhu stro-m nebo

bylin. Proto nkteré houby najdeme tém v každém lese.

V teplých sklennících umle pstované epifytické, exotické

Orchidee, nebylo možno dlouho ze semen vyklicelýcli \ychovati. Až

když zaseta byla semena do mateské prsti (hunmsu), z tropického

lesa pivezeného, Orchidee poaly zdárn klíiti a rsti. Ukázalo se,,

že zdárné v3Í<:líení podmínno jest pítomností inycelia hub, ro-

stoucích ve spolenosti ejiifytických Orchideí —
tedy mykorhizy

orchideové.

(^de všech hub v neje<lnom ohledu liší se svým životem lišej-

níky (Lichenes). A ])íinou toho jest okolnost, že hyfy tchto hub

žijí v symbiose s asami. Jsou to na mnoze asy nízce or^^^aniso-

vané. z jednotlivých bunk, neb kolonií bunk (vláken u r. Nostoc

a ]i.) složené, jež obyejn rostou ve spolenosti lišejník. Vyklí-

elé xlákno lišejníka dotknuvši se buk-y rasové, obejme je a nezídka

i do vnitra jich vpustí haustoria. luidosmoticky ssaje \'lákno

z buky rasové, ale pece ji nenií. Buka sice žije stále dále, ale

chadne, živoí, asi tak, jako otrok v rukou otrokáe. asy své na-

leznou hyfy dosti snadno, nebo rostou ve velikém nuiožství na tchže

stanoviskách, jako píslušný druh lišejníka. Tak jsou kmeny a vtve

ovoci]ých stromií a strom v sadech ve vlhkých krajinách jimi oba-

len}'. Lišejníky ale i tento zdlouhavý zpsob množení obcházejí tím

zpsobem, že oddlují na povrchu stélky malé partikule pletiva,

v nmž i buky asy jsou obsaženy a tyto jako prášek (soredie)

se rozletují a upadnuvše na substrát, ihned dále rostou v novou

stélku.

Lišejníky svým životem ])odstatné se liší od všech hub, což

práv odtud pocliQdí, že béou potravu z assimilujících bunk ra-

sových. Proto rostou vždy na svtlých a vzdušných místech, aby

podj)orována byla assimilace uzavených as. Proto ]>letivo stélky

lehce voilu vsakuje a stélka za dešt stává se prsvitnou (Pelti,£íera

za sucha jest šedá, za dešt zelená). Stélka lišejník vesms vytrvává

])o více rok, ano dorstá i po lO rok rostouc velmi pomalu. Li-

šejník nedlá nikdy sclerotií, protože jeho stélka jest vlastn scle-

rotiem.

Nejznamenitjší však jest, že lišejníky nejsou ani parasity ani

sajjrofyt}-, nýbrž pouze epifyty a že mohou rsti zdatn i na nej-
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tvrdším minerálu bez humusu. Ros)U-li na kure stromové, \niká

mvcelium pouize do mrtvé povrchní vrstvy korové fale schá/ejí tu

bhžší pozurttváni t. \'tve strom bývají lišejníky (Parmelia phy-

sodes, Rvernia prunasrri) jako kožichem obaleny, ímž strom ve-

lice trpí a nkdy i jakoby udušen zachází.

Korové lišejníky usazují se i na holé. živé, nejtvrdší hornin

{kemenu, žule, edii, diabasu) a sv<Tni hyfami zavrtávají se do

horniny dosti hluboko, pi emž pomáhá vylouená na hyf kyselina

•horninu n>zleptávati. Tím zpsol)€m rozhlodávají lišejníky hor-

nin}-, pipravujíce vhodný substrát pro mechy a tyto pro vyšší rost-

linstvo. C)proti jiným houbám v}znaují se lišejníky tvoením
v pletivech ostrých kyselin a barviv všeho druhu. Kyseliny pozná-

váme již po t)Strm zá/paclui, který z lišejník vychází, jsou-li ve

vtším množství nasbírány.

Podivuhodný zpsol) života jeví nkteré lišejníky tím. že usa-

zují se na druhém lišejníku, tento proplétají svými hyfami a ssají

z bunk rasových uvnit hostitele uzavených. Tak se stává, že

jeden lišejník tvoí pak dva druhy ax>othecií. Toto ovšem není ani

parasitisinus ani symibiosa, nýbrž násilné vetelectví. A^bec život

lišejník v mnohém poskytuje mnoho zajíinavostí a není pochyby,

že hloubaví badatelé mnohé vci v tom ohledu ješt objeví.

Žá<lné lišejníky nej^^ou ])ro or^anism lidský jedtjvaté. ano

mnf)hé druhy v krajinách borealních domorodci jako nuznou po-

travu jKjžívají, rozemílajíce je na jakousi mouku. Výživnost jich

jest nepatrná, zvlášt i proto, že jsou tžko stravitelný. Mimo to

pro ostré kyseliny stávají se i>ro žaludek kulturních lidí odporným

pokrmem. Lišejníky s\"ým dlr)uhým životem a tím, že rostt^ti vžtly

'V množství -pohrornad, jsou dležitou souástí vej^etace, hlavn

'lesní. Mnohé pokrývají (Cladonia. Cetí*aria) celé ohromné plochy.

a to stejn v let jako v zim. Je nenií ani sucho ani mokro ani

•horko ani mráz. Skály a holiny, prosté vyšší vegetace, pokrývají

'lišejníky. Jako houby uklízejí a na výživu vyšších rostlin u^^ra-

vují mrtvoly rostlinné a živoišné, tak lišejník}- drolí a na prach

•a rodnou prs rozemílají tvrdé škál v a tak rbvnž vydatn o zdar

^•yšší vejíetace zásluh si získávají. Jest to zajisté podivuhodné, že

tytéž houby tak rzným zpsobem dovedou v pírod hospodaiti.

V novjší dob objevena b3Ía pekvapující symbiosa hub
s hmyzem. Nejsou to vlastn symbiosy, nýbrž rationelní kultury,

podobné jako u lovka, který chová rzná zvíata k svému užitku.

•Mnohé druhy mravenc \- Brasilii totiž vykusují z list stromových
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kousky, odnášejí je do svých hnizd, zde rozkoušou na kaši, z které

pak udlaji plochá políka, jež ošetují a hnojí, aby na nich hojn
vyrstalo mycelium houhy r. Rhosites (R. ^ong:ylophora), nasazu-

jící kyjovitá tlíska, mnoho výživných látek obsahujících, která mra-

venci stále dkusují a pojídají. Také termiti v Indii a Africe p-
stují podobným zpsobem rzné druhy hub. Ano i naši koroví

ibrouci (lýkožrouti a j.) pstují v chodbách svých plísovité houby.

Jmenovaná Rhozites nikde mimo hnízda mravenc neroste, z ehož

patrno. že od pradávných vk spolužití mravenc s touto houbou

se datuje. Zvláštní symbiosa pozorována také u cykád a jiných

limyz, v jichž tle nalezena skladišt kvasinek.

Systematické rozdlení hub.

Veškeré houby lze v pirozeném systenui rozdliti asi takto:

/. Schisomycefes

Nejvýš drobné, mikroskopické buniky, bud jedmitliv neb

v etízky, vlákna ne'b kolonie spojené, množící se dlením. Vše-

obecn slují bakterie. Žijí parasiticky nel) saprofyticky. Buiika bez

zeteln vyvinuté blánv a jádra

//. Myxomycetes.

Drol)né, saprofyticky (hlavn v lesích) žijící houby. Z výtrirs

vyklíí brvkou opatená, poh3d")livá zoospora amoebovité povahy.

Splynutím velkého potu tchto ainoeb vznikne veliké, kašovité

plasmodium. jež mní stále t\ar a zvolna se p/ohybuje. To jest sta-

dium živoichy pipo-mínající. Po ase usadí se toto plasuioduiini

.a ztvrdne v malé houbiky (kulaté nebo palikovité atd.V z nichž

utvoí se množství nepohlavních výtrusu mezi \iákn\' capillitia.

Veliká skupina o mnohých rodech, jež žijí na trouchnivém díví,

rzných odpadcích rostlinných a p.
— Kladeny bývají také k živo-

ichm. Myxobacteriaceae (Myxococcus. Chondromyces, Polyan-

gium) tvoí ale zetelný pechod ku Schizomycetm. jimž radr.o

jest je po boku klásti.

///. Phycomycetes.

Makroskopické, plísovité houby, složené z rozvtvených ten-

íkých vláken, jež ale nejsou lánkována a pedstavují tudíž jednu
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huíiku. Iv(.i/iiiii<)žují se ]nu\ \ytvi'ováníni nepohhivnicli konidií

•uvnit zvláštních spurancjií (Mucur. Achlya) nebo na \láknech

(l^hytoplnlutra. ICntomophthoreae), bud vytvoováním pohlavních

oospor k(.>i)ulaCi zvlášf vytvoené samicí Inn^íky (oojj^onium) a Sí.mí

buky (aniheridium), jak to nalézáme u r. Achlya, Saprole^jnia,

Pythiuni. biid kopulováním dvou stejných bimk, jak to nalézáme

u r. -MiiMi-, ímž vzniká zyíJ^os]x;>ra. Houby ])arasitické i saprofy-

tické. ve vzduchu i ve vod žijící. Skupina nepíliš veliká.

IF. Etitnycefes.

\'esms makroskopické a z nejvtšího dílu statné, až i obrovské

•houby, jež v mládí tvoi rozvtvené vláknité podhoubí (mycelium),

plísovitého vzezení, z nhož vyriAstá riTizn vytvoená plodnice

s plodní vrstvou, v níž uloženy jsou zvlásf vytvoené konce vláken,

nesoucí konidie (asci, basidia). Veškerá vlákna (hyfy) jsou lán-

kována. Roznmožování dje se pouze nepohlavním zpijsobem, po-

mocí konidií v plodnicích. Ale vedle toho tvoí se nkdy i jiné

konidie na i>lísovit rozvtvených h3'fách, jakož i chlamvdospory

a oidie. \'elké plodnice jsou vždy spleteny z velikého množství

vláken a jeví se jako kompaktní tleso (podobn rtazná sclerotia).

Pohlavní kopulace vy.skýtá se pou^e u nkolika Ascomycet, ale

i o této jsou u mnohých autor pochybnosti.

A) Ascomycetes.

Konidie tvoí se uvnit zvláš vyvinuté buky z obsahu bun-
ného (vecko, ascus).

a) Hemiascineae.

Jen malá skupina drobných, plísovitých hub. jež netvoí

zvláštních plodnic. nýbrž pouze jednotlivá s-[X)ran^ia s vtším neb-

menším p<:).tem konidií uvnit, takže tato sporan^ia ani za normální

asky nelze dobe pín-ažovati. Tyto houby ÍAscoidea, Protomyces,

Saccharomyces. Eremascus) mohou býti kladeny i do jiného pí-

buzenstva než k Ascomycetm. Mortierella a Thelebolus jsou

vlastn Mucnrineae s lánkovanými hytami. Žijí na vzduchu nebo

ve vod.
b) Euascineae.

Xannioze velké houby, se zvláš vytvoenými plodnicemi,

v nichž vyvinují se pravá vecka (asci), to jest na konci vlákna

vakovit zvelielá buiika. v jejímž vnitru rozdlením jader povstává

menší p(jet výtrusu (2—8 — zídka více neb mén), voln v zbylé-
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tekutin (epiplasma) plovoucích. Asci uloženy bývají mezí konci

sterilních vláken (parafys). Mimo to tvoí se také chlamydospory
a oidie.

/. Exoascitteae.

Drobounké, útlým plísním podobné, masivní plodnice netvoící

houby, jež parasitují na listech, vtévkách a plodech rzných strom,

jichž ochuravní a znetvoení zpsobují. Asci vznikají jednotliv
na vláknech a vedle nich vyvinují se hojn chlamydospory i oidie.

Známo je málo druh v rodech Endomyces, Taphrina, Exoascus.

2. Gymnoascineae.

Drobounká, plísovitá houbika, jež splétá z hyf jen provité,

mkké (nemasivní) klubíko, v nmž uloženy jsou hojné asky. Žije

na výkalech koských (Gymnoascus Reesii). Více není známo.

3. Perisporiaceae.

Parasiticky nebo saprofyticky žijící, makroskopické plísn,
množící se dílem pomocí konidií na prodloužených hyfách v rzné

podob, dílem pomocí ask, uložených v skrovném potu uvnit

kulatého, malinkého (co špendlíková hlavika) pldku (perithecium)
s útlým, jednovrstevn bunným obalem. Sem náleží známé plísn
na rzných rostlinách (Erysiphe, Sphaerotheca, Oidium, Fuma^o)
ne^bo praobecné plísn, v domácnostech známé (Eurotium. Asper-

gillus, Penicillium).
4. Tuberaceae.

Velké houby podzemní, jichž mycelium žije v symbiose s ko-

eny rzných rostlin jevnosnubných. Plodnice jako veliké, tžké

hlízy, s duižninou masivní, v níž uprosted uloženy v m.nožství asky.

Tvoení jiných spor není známo,

j. Pyrenomycetes.

Makroskopické houby, žijící parasiticky na rostlinách i zvía-

tech, neb i saprofytické. Tvoí z hust spletených hyf korovitá, ky-

jovitá, parohovitá, kulovitá, bradavitá atd. tlesa (stroma), asto

pevné konsistence, do nhož ponoena jsou zavená lahvicovitá neb

kulatá p e r i t h e c i a, zevn bradavkovit ústící. V peritheciu na

basi jest hymenium s hojnými asky mezi parafysami uloženými,
Perithecia se nikdy nemní v pohárkovitý tvar. Mimo to tvoí se

asto chlamydospory, oidie i konidie na myceliu a jiných ástech.

Jest to veliká skupina hub rozmanitého vzezení, o peetných
rodech a eledích.
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ó. Discotnyretcs.

Velké. n\akrosk(>í>ické houby, jež vytvoují na mvceliu ote-

vená, pohárkovitá. miskovitá nel) i terovitá a po tli ec i a. duž-

naté konsistence, jejichž dno pokrývá hymeniuin živ zbarvené^
s velikým množstvím ask do nitovitých parafys uložených. Mimo
tyto askospory tvoívají se také ješt konidie rzné podoby, chla-

mydospory. oidie a pyknidy. Peveliká skupina hub o mnohých e-
ledích, y. nejvtšího dílu saprofytick>'ch. ídce para.sitických. Xej-
vy-ššíh(> stupn v}S-oje dosahují v eledi TTelvellaceae. kdež ri:)zlišena

jest plodnice v kolmý ten a hymeniem povleený klobouk.

7. Lichenes.

Makroskopické houby, velmi rzného utváení, jež z mycelia

vytvoují trvalou stélku. z vláken spletenou, na které v\"vinují se

apothecia a perithecia s asky. V stélce uloženy jsou drobné asy (na-

mnoze jednobunné), jež oplétají hyfy, živíce se z nich. Vegetativní

roznmožováni dje se pomocí soredií, to jest drobounkých partikulí

vláken, v kterých uloženy jsou buky as (konidie). Houby vesms

saprofytické a svým životem od ostatních hub rozdílné. \'^elmi roz-

sáhlé •íkupení n mnoha eledích.

Bj Basidiomycetes.

Konidie tvoi se vypuením na zvláš vyvinuté buce na konci

hyfy basidie. s níž odlánkováním a odškrcením (asto stopekou)

upadá.
a) Hemibasidieae.

Drobné houby, vesms parasitické na rostlinách, na nichž jeví

se jako skvrnité onemocnní nebo zbarvený prášek. Netvoí masiv-

ních plodnic a basidie pín lánkované vyrstají pouze z trvalých

chlamydosiX)r, odškrcujíce z každého lánku jednu konidii. Vedle

toho rozmnožují se ješt jinými nepohlavními sporami.

I. Ustilagineae,

Hyfy (vlákna), pronikající ásti rostlin (hlavn kvtenstvi trav),

odškrcováním trvalých spor (chlamydospor) tvoí množství erného

prachu, vyplujícího onemocnlé ásti a vzduchem se rozletuj ícího.

Ze spor tchto vyroste krátké, lánkované vlákénko (basidie), na

nmž vznikají konidie. Sem patí známé snti obilné.

2. Uredineae.

H\-fy pronikají rzné ásti živých rostlin, zpsobujíce jich one-

mocnní. \'tšina prodlává svj vývoj na dvou rzných rostlinách
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na nichž také rzné výtrusy tvoi. Aecidie tvoi se co malé bradavky,

zvedající pokožku (na p. dišálu), jež se pak protrhává a tím

vzniká malý pohárek, vyplnný konci hyf, jichž odškrcováním odpa-

dají konidie (aecidiospory). Tyto vyklíí na jiné rostlin (na p.
tráv, pšenici), kdež zpsobí onemocnní na listech nebo stéblech

(Puccinia). Prášek zde se tvoící sestává z tlustoblanných chlamy-
dospor (teleutospor), pezimujících. Tyto na jae klíí, ženouce
krátké vlákénko lánkované (promycel, basidie), na nmž vyrostou
odškrcene konidie (sporidie), které musí znovu vyklíiti na prvním
hostiteli (dišálu). Vedle toho tvoí pemalinké buniky (sperma-

tie) na spermog-oniích, jež jsou ale klíeni neschopné a považují se

za relikt pohlavních samích bunk. Pak tvoí se ješt na druhém
hostiteli letní konidie (uredospory) k letnínm rozmnožování. Veliká

skupina o nesetných druzích v etných rodech, jež zpsobují one-

mocnní uritých druh rostlin, na nichž se jako biolog^ické druhy

vyvinuly. Slují všeobecn ezy.

b) Eubasidieae.

Hyfy pronikají substrát jako lánkované vláknivo (mycelium),
z nhož vyrstají velké, asto velmi veliké, masivní, rzn utváené

plodnice, na kterých povléká nkteré plochy basídiová vrstva (rouška,

hymenium), skládající se z pravých basidií, jakožto zvelielých a na

konci hyf oddlených bunk (jednoduchých), na nichž tvoí se ve

skrovném potu (obvxejn 4) stopkaté (sterip^mata) neb pisedlé ko-

nidie (basidiospory). \''ytvoování jiných druh konidií neb chla-

mydospor jest zde vzácností.

/. Auriculariaceae.

Houby s pkulnicí lujpenitou, korovitou neb ploše lalonatou, na-

mnoze elastin rosolovitou, zevn hymeniem pokrytou. Basidie jsou
v podob krátkého vlákna ve 4 buky rozlenného, z každé buky
pak stopkatou basidiosporu ženoucího (promycel). Žijí parasiticky

na živých stromech neb odumelých vtvích a díví. U nkterých
tvoí se také zvláštní konidie na hyfách. Nevelká eled s nemnohý ni

rody. ítáme sem také rod Pilacre.

2. Tremellaceae.

Plodnice elastin rosolovitá v podob lupen, hrbolk, pol-

šták, jichž povrch povléká hymenium. Basidie v hymeniu rozdlí

se kolmo ve 4, v dlouhou stopeku protálilé buky, na konci basidio-

sporu nesoucí. Mimo to tvoí se hojné, drobnjší, tenkoblanné ko-
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iiidi n;t ni\celio\ ýdi hyíáfli iid) i n;t ijlcxlnicícli. Nevelká ele o ^

rodech a neinnoliých dnizidi. -/ijícícli na díví a k^rádi 'strom a

odiimelýdi \'ivídi.

-., Dacryontycetes.

1'1'xlnice rostilnvité nebo elastine rohovíte, kuloviié, bradavité

iiebii parohttvii hymenieni ])<»kryté. V hymeniu uloženy basidie (bez

|)arafys) na konci hyt jako líuky dlouze válcovité, na konci ve dv
ramena rozdlené, jež se st«!,pkat zužují a velikou sporu oddlují.

IMimo to tvoí se hojné konidie na hyfách neh i oidie na zvláštních

plodnicích. Obecné liouby na trouchnivých paezech, prknech, díví

rostoucí (Calocera, Dacryomyces). \' l".vro|> pouze 4 rody o málo

•druzích.

4. Exobasidieae.

Na živých rostlinách (listech, lodyhách) parasitující drobná

houba, tvoící nepravidelné boule, hrbolky neb povlaky. Basidie ne-

tvoí h}Tnenium. nýbrž oddluji se na hyfách pod pokožkou jednot-

liv, jsou kyjovité a nesou na temeni 4 stopkaté spory. Malá eled

•o 2 rodech (Exobasidium \'accinii na l)rusinách velmi obecné).

7. Hymenomycetes.

Peveliká skupina velkých hub. rzn utváených. Z mycelia

vyrstající plodnice má rzný tvar (rozvtvený, korálovitý, kvjovi-

tý, nejastji kloboukovitý), asto v ten i stopku rozlišený. N-
]<teré ásti ])ovrchu povléká rouška (hymenium), asto zvláš pe-
tvoené (lupeny, rourky, ostny K V hymeniu seadno kolmo peve-
liké množství kyjovitých basidií, na temeni namnoze 4 asto sto-

pekaté (sterig-ma) výtrusy odškrcujíci. Mezi basidiemi nezídka

"hojné, sterilní, zvláš utváené cystidy. Konidie jiného druhu jsou

tu vzácností. Velmi asto vyvinují se kompaktní, masivní a dlouho'

žijící sklerocie v podob hlíz, provazí:, vláken a p. Skoro vesms

saprofyticky žijící na bylinném humuse v lesích, na mrvených p-
dách, na trouchnivém díví atd. Jen nkteré jsou parasitické.

ó. Gasteromycetes-

Dosti obsáhlá skupina velkých hub, jejichž plodnice má podobu

masivních, kulatých neb kyjovitých tles, v jichž masitém vnitku

(teichu i glel)) na hyfách tvoí se basidie, podobn jako u pední

skupiny. Plodnice jsou zevn obdány jednoduchou neb i dvojitou

•okrovkou (peridií). Hyfy vnitní mní se nkdy v suché vláknivo

(capillitiuím). z nhož vyletuji posléz výtrusy jako prach bud zvlášt-
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ním <)t\<>reni v peridii nebo zetlíváním a ruz.]>acláváníni se peridie.

Nkteré mají výtrusy uzaveny ve zvláštních tlískách (iperidioly).

Rostou na holé zemi, na rostlinných mrtvých ástech, na díví atd.

Nkteré jsou i podzemní, /tádné nejsou parasity. Klademe sem také

trochu odchylné Phalloideae a Sphaerobolaceae.

Tof vdecky založený pehled veškerých hub, z nhož má

býti tenám našdio díla jasno, jaké místo zaujímají v systémit

hub druhy, o nichž dílo naše pojednává. Systém tento v nmohém
se odchyluje )d obvyklých rozvrh u jiných autoru, k enutž teba

pipojiti nkolik poznámek na vysvtlenoiii.

asto \ynech'ávají autoi v systému hub pr\'ní oddíl ScJiboiny-

cefes, považujíce baikterie za samostatné organismy, živoichm se

"blížící. Jest sice pravda, že v mnohém na živoišné pr(Uistv upomí-

nají, ale to ])latí taiké o všech ostatních houbách. Svým chemismem

rovnají se úpln houbám a vláknité formy (Chlamydobacteriaceae,

Streptothrix. Cladothrix) dobe ]>oukazují k hyfám ostatních hub..

Jsou to organismy, z nichž vyšli živoichové, zelené asy i houby,

ale tmto podobají se nejvíce. Modrozelené asy (Cyanophyceae)

JSOU vlastn Chlamydobakterie, chlorofyllem opatené (Begj^iatoa,

Oscillaria).

V našem systému naopak vynechány Laboiilbeniaceae, jež ne-

majíce hyf, pedstalují vlastn bezchlorofylné, parasitické (na

hmyzedi) asy. V celém systému nedají se nikde umístiti.

Hemiascineae jsou v systému neuritého postavení. Z nich nej-

význanjší Saccharomycety (kvasinky) životem nuioho pipomí-

nají Schizomycety, ale orjíanisací spíše redukované Ascomycety.

Jiné však podobají se nkterým Phycomycetm.
O vlastních Ascomycetech ekli jsme sice po píkladu jiných

autor, že nemají i)()hlavní kopulace, ale vc tato, jak už díve vy-

loženo, jest pochybná. U nkterých jest kopulace dokázána (Ere-

mascuis, Sphaerotheca), u jiných jest pravdpodobná (x\spergillus

a j.). Ano, není ])osud vylouena možnost, že lišejníkv mají \K)-

hlavní kopulaci.

Nemohu iX)chopiti, i)ro kladou mnozí autoi (Tavel. Brefeld)

Pcrisporiacca a Tiibcraceae dohroniady do jedné eledi. Povrchní

podoba kulatvTh plodnic není pece rozhodující, musí se dbáti také

'druhých znak. Ostatn jsou si tyto houby vlbec nepodobny.

Také lišejníky nezídka vyluují se ze systému Imb. dílem, že
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skládají s lak z Rnsidiomyct-iu. tlileni. že jeví di»sti odclnlnnu or-

jíanisaci a bioldjíii. .\však vývoj apotliecii vrn pipomíná Pyreno-

mycety a Disconiycety. Basidiolichenes jsou skrovn a mohly by

spíše jako zvláštní ele<r postaveny býti mezi Basidiomycet3\ Že

jsou lišejníky pouze adaptované Ascomycety, plyne z tohci, že n-
které Pyrenomycety a nisc<")inycety svjni mycelieni také napadají
sousední rasy, ssajíce je (tJloeoi)eziza-Zukal).

\'elk<)U nesnáz v systému zpsobují IJstila^incae a Uredineae.

Novjší autoi je kladou pímo mezi Basidiomycety. jiní je z nich

vyluují jako samostatnou skupinu. My dali jsme je na zaátek

BasidiomycetU; s nimiž nepopíratehi úzce navazují pomocí Auri-

culariaceae a Tremellaceae (mají stejné basidie a tvoí pí^dobné ko-

nidie). Mžeme o nich íci, že jsou to bud nižší Basidiomycety. buiT

parasitismein pozmnné a redukované Basidiomycety.

Takovým deg^enerováným typem jsou také Exobasidieae.

Gasteromycety mnozí také rozleují rozlin nebo v rznéiii

rozmru vypoítávají. Tak ^'yluují z nich Phalloideae a Sphaero-

bolaceae co rovnocenné óku])iny. Ale prvé jsou v mládí s Gastern-

mycety nepopirateln ])odobny a jmenovit pipomínají rod Geaster.

A Sphaer<>boluis pipomíná Nidularie. Podrobnosti viz ostatn v díle

samém.

Z tchto všech liuh pijali jsme tlo díla našeho \- e š k e r é 11}-

menomycety a Gasteromycety, pokud jsme z ech obdrželi a nalezli

doklady, pak ncn málo z Dacryiiniycet. Tremellaceí a Auricula-

riaceí. Z Ascomycet vybrali jsme i^ouze velké a nájjadné typy Dis-

comycetú a nkteré skrovné Pyrenomycety. Ostatní, namnoze drob-

né formy v nesetných druzích vynechány, ponvadž by rozšíily

objem díla nejmén dvojnásob. Nech ujme se jich jiný badatel a

dílo zvláštní o nich sepíše.* Vybrali jsme z nich jen velké typy. pro-

tože v pírod studující velké Hymenomycety nezídka s tmito zá-

rove se setkává.

Tuheraccae. jxxkud jsme mohli z ech zjistiti, uvedeny \' díle

našeiu všechny.

O fylogenesi hub.

íše huh jest v rtstatnim r(^stlinst\'u tak r>ste vymezena, že zje-

vuje se nám tém vedle živoišstva jako tetí vtev orf^anická na

zemi. Mezi zeleným rostlinstvem a živoišstvem jest na nejnižších

*) V botanickém ústavu es. university jest našim piinnim sebrái);.

k tomu úelu již dosti bijhatv materiál.
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stupních protist tolik pojítek neboli pechod, že krásn sledovati

rnžeme jak rostlinstvo i živoišstvo rozešly se ze spolených p-
vodních prarodi jako dv samostatné vtve or.^anické. Houby
však, vyšedše z tchže pvodních základ, ubíraly se ve svém vý-

voji svou vlastní cestou, budujíce bhem vk zcela zvláštní vtev,
která nemá s ostatním rostlinstvem skoro nieho spoleného. Ge-

netická tvoivost hub jest asi stejná jako u jiných rostlin, nebo

potem druh sotva as budou houby skrovnjší, než všechny zelené

tajnosnubné a všechny jevnosnubné vl^ec. Pedstavuj í-li houby
tak rozsáhlou a tak samostatnou íši organickou, musí býti pro ba-

datele evoluní vdným pedmtem pro porovnání vývoje hub a

ostatního rostlinstva. Pedem lze oekávati, že tu musí platiti tytéž

zákony evoluní a proto jest zajímavo. k Jakým výsledkm vývoj
onen dochází, \ zešel-li z jiného podkladu. A skuten nalézáme tu-

rnnoho, což poznané zákony u ostatního rostlinstva potvrzují, ale

také mnoho nového, co v ostatním rostlinstvu se nevyskýtá.
Kdežto v zeleném rostlinstvu pozorujeme celou stupnici po-

stupného vývoje; asy, mechy, kapradiny, pesliky. plavun, naho-

senienné, ki-ytosemenné, ostaly houby stále na stejném stupni vý-

voje, byly jaksi odsouzeny hráti na zemi úkol podízený, jaksi slu-

žebný a odvislý. Svou existencí jsou vázány na rostliny a živoichy,
a vývoj tchto bu podporují nebo naopak ohrožují. Srovnáme-li

na p. kvetoucí jablo s nejvýš dokonalou houbou, na p. hibem,

vynikne nám rozdíl mezi obma ihned. I nejvyšší houby jsou v (pod-

stat jen nízce organisované kryptogamy, které své tlo nedovedly

ani morfolo,£^icky ani anatomicky ani geneticky povznésti. Tlo
hibu skládá se skrz vezkrz pouze z vlákének lánkovaných a morfo-

logické rozlišení vyznaeno pouze teném, kloboukem a na jeho spodu

výtrusnými rourkami. Rozmnožování dje se pak pouze nepohlav-

ními bunikami, jež se od vláken odškrcují (basidie). Co proti tomu

má jablo rzných pletiv v tle svém, koen}', kmen, listy, kvty,

plody mají složitá pletiva
— lof vlastn celý osobitý stát organický!.

A jak složité jsou orgány niorfologické poínaje klíní rostlinkou

až do vtví, nádherné kvty nasazutjících. Jak konen tajuplný a

složitý jest proces pohlavní koi>ulace a jak dmyslný, složitý a do-

*konalý plod se semen3^
Veškeré houby pedstavují nám buto jednobunné protisty

nejnižšího stupn, nebo dlouhá, v adu bunk lánkovaná vlákna,

která žijí bu trvale co vlákna (mycelimn) nebo splétají rzné plod-

nice doasného trvání, na nichž tvoí se výtrusy. Tedy lánkované
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vlákno jsi ten nejvyšší stu|)en fylo^enetický. kterého houby do-

sáhly. Srovnánie-H to s jmenr^vaným jablonm, rovná se takové

houbové vl:'iJ<nt) chhiiini na Uštu jaltloovém, nebo tébavému vlásku

na jeho koenech.

V plasm as a mech, zdá se, jakoby latentné uloženy byly

všechny niorfolog^ické zjevy, které pozdji u kvtnatých jevnosnub-

nýdi se realisují. Delesseria, Sarg-assum a j. velké asy vytvoují

koeny, osy a listy z pouhé stélky v tak vrné podob, že se niím
neliší od tchže orji^an u jevnosnubných. Ano, sama jediná buka
rodu C'a'ulerpa tyto or^jany napodobuje. A u mech jest celá rostlina

vrnou analoj^ií vyšších rostlin, nesouc listy na lodyžce a vytvoujíc
i kvty, akoliv jest to první stélková g^enerace. Jest to jakési pro-

zrazování tohi). ct) v budoucnosti postupným vývojem zelené rost-

linstvo míní provésti.

V huib však není nikde ani stopy po podobných analogiích, jež

by budoucí vyšší rostlinstvo pipomínaly. Tvary Phycomycet, Ba-

sidiomycet, Ascomycet nemají naprosto nieho spoleného v ohle-

du morfolojj^ickém. Rovnž lišejníky pipomínají spíše koraly neb

nkteré formy nižších živoich, než zelené jevnosnubné. Tedy
i tímto zpsoibem musíme spatovati v houibách org-anickou íši.

která stojí úpln mimo ostatní rostlinstvo, pedstavujíc jaksi tetí

samostatnou vtev organickou. Poznali jsme také z chemismu hub,

že se houiby v nejednom bodu shodují s chemismem živoich, což

rovnž názor vyslovený podporuje.
Od živoich liší se houby nejen naprosto rznou organisací,

ale i neschopností vyššího rozvoje. Houiby v podstat pedstavují

pouhá lánkovaná vlákna neb jednoduché buky a i v adách nej-

vyšších forem (Helvellaceae, Hymenomycetes) vegetativní stadium,

v kterém vlastn žijí (mycelium), jsou tato vlákna (hyfy) pravid-
lem. Nikde nevidíme tendenci, že by snad ješt v budoucnosti houiby

vyšinuly se na vyšší stupe organisace. Houby ostanou na stejném

stupni vývoje až do skonání naší planety.

Houlbám neíbyl uren program fylogenetický, nýbrž úkol jiný.

Zdá se, že jest to práv innost chemická, kterou na zemi provozují
ve velkém a tím nejen svou existenci udržují, ale i vý\'0J živoich
a zeleného rostlinstva podporují. Zelené rostliny a živoichové zemí-

rajíce, hromadí spousty hmoty svými mrtvolami na povrchu zem-

ském. A tuto mrtvou organickou hmotu houby zipracovávají. uklí-

zejí a složitým pochodem chemickým znovu živým organismm do-

dávají. Život hub jest tedy druhými d\'ma vtvemi organickými
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podmínn a houbami ai^t život tchto se udržuje. Jest to tudíž za-

jímavá vzájenmost orj^íanická, jež jeví se nám jako nutn<' etz
kausalit, v nmž jeden lánek nutn do druhého zaipadá.

S tohoto stanoviska mžeme také urit souditi, že kdykoliv a

kdekoliv živoišstvo neb rostlinstvo ve velkém se obje\uje, vyvinuje
se zárove íše hiub. Tak žily asi houby v mocném rozvoji již za kar-

bonu a všech následujících j)eriod ^eolog^ických a tak žíti musí na

všech planetách, kde obývají jakékoliv organismy.

Již chemismus hyf houbových, jak ješt uslyšíme, zjnan se liší

od chemismiu zelených rostlin a organisace bunk h3^fových jest tak

zvdáštní, že se poílobná ani v rostlinstvu ani v žixoišstvu nevyskýtá.

Jsou v plasm každé í)uky vždy 2 jádra, jež v basidiích pi tvoení

se spor splývají. Co by tato 2 jádra znamenala, není známo.

Pátráme-li po pvodu zakrnlosti fylo.tí^enetického vývoje hub,

nemžeme jiného dvodu nalézti, než zpsob jejich života. ITouby

nemajíce chlr)rofyllu, miuisí žíti z tla jiných nxstlin nebo živoich
—

jsou bud parasity nebo saiprofyty. Nemohou tedy samy z mine-

rálních hmot, které skládají kru zemskou, svou potravu si pipra-
vovati jako zelené rostliny, které dovedou rozkládati chemicky mi-

nerály a plynné prostedí ve svém okolí. Pijímání hotových již lá-

tek org-anických jako staviva do tla rostlinného, má vždy za násle-

dek morfolog-ickou redukci. Tak vidíme, že všechny parasitické jev-

nosnubné rostliny mají tlo velice zakrnlé a nkdy bychom je, kdyby
kvt netvoily, ani co jevnosnubné nepoznali. Uvádíme píklady
na eledích a rodech: (Jrobanche, Cuscuta, H3'dnora, Rafflesia, Cy-
nomorium, Cytinus. Ku podivu, také v živoišstvu tento zákon ])latí

o rzných parasitech.

Zelené rostliny jsou jaksi výbojnjší, jevící snahu pizpsobo-
vací a snahu po pokroku (princip zdokonalení), kdežto houby žijíce

z hotového, setrvávají na stejném stupni lenosti a lhostejnosti. Jest

to zajisté zvláštní: boj s pírodou a okolím, vpravování se do všech

daných okolností, práce a lopota omlazuje, vzjprnžuje a zdokona-

luje orj^^anismus tlesný i duši v nm sídlící. Ten princip (pizp-
sobení a boje) platí v plné míe i u lovka kulturního. Parasité

v lidské spolenosti (bohái, privilegované kasty, zlodjové a pija-

vice rzného druhu) tyjíce z cizích penz, nenuisí se namáhati ani

tlem ani duchem a proto zakrují duševn i tlesn, kdežto lidé,

celý život zapražení do práce tlesné a duševní a odsouzení samo-

statn chléb si vydlávati a okolnostem se pizpsobovati a bojem
se udržovati, vynikají dokonalostí ducha a namnoze i tla. A ti, kdož
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A ži\'it nejvíce se nai)rac()\ali. nejvice svízel a ran vytrpli, mají

nej\ ice zkušeností, jsou nejdokonalejší a asto i nejmravnjší.
rioubv, jakoby cítily svou neschopnost samostatn assimilovati,

uchvátily a >])i'Utaly zelené rasy a spojily se tak tsn s tmito, že

celý svj život pak mohly si jinak zaíditi. Tak stalo se u lišej-

niku. jež vednu jiný zjnisnb ži\ota než ostatní houby: rostou na

intensivním svtle, asto na minerálních podkladech (na horninách)

a nemusí viíbec parasitovati. Není ]>ochybnosti. že lišejníky jsou

druliDtným zjevem hub a že vznikl}' z hub pvodn parasitických.

]\'Jaterialisté jisi pvod ])rvních lišejník Ijudou i)iítati náhod,
ale idealistití vitalisté vidti budou v lišejnících krásný doklad roz-

važující a úeln jednající intelig"ence plasmatické. již v plasm hub

se skr\'\^ající.

Ackoli\' tedy asy a z nich vzešlý celý rodokmen zelených

n stlin jsou jaksi k vyšším vývojovým úkolm ureny než houby,

•pece jsou na zemi pozdnjšíra zjevem než houby. \'šechny filo-

sofie pírodních badatel, pátrajících po pvou organického žÍA'ota

na zemi vedou k jednomu pramenu, totiž k nejnižším mikrobm,
Scliisomycetúin. z nicliž zri^dily se houby, rostliny i živoišstvo.

Schi/.omycety pedstavují nám vlastn p(»uhé partikule plasmy, jež

posud ani jádra ani blány Inmné nevytvoily. Mohou býti i tak

malinké, že ani ultramikroskopy jich nepostehují. A íu i)rávem

se mužem domnívati, že tyto poslední partikule neznámým uáin

iposud zjpsol>em tvoí se z molekulu látek anor.q-anických — anor-

ganická hmota mní se v organického tvora! Tedy chemické procesy

daly a dáxají \znik životu organickému na zemi. Víme-li, že atomy

jsou vlastn kolonie spoutaných energií. ])ro bychom nemohli v-
iti, že energie t}-to mohly se spojiti tak, aby \'znikla z toho hmota

organická, života schopná.

Chemisnms pak hraje v Schizomycetech hlavní úlohu, nebo

organismy tyt<» jsou s to rozkládati jakékoliv lunoty živé i neživé,

organické i anorganické. Jsou tém všudypítomný a naplují celý

prostor na povrchu zemském a a tak nepatrný, ídí vtšinu zjev
v život zvíecím i rostlinném. Schizomycety nepotebují chloro-

fyllu a pece dovedou rozkládati a žíti z látek anorganických i z látek

organických, jsou tedy výbí:)rn pizpsobeny k životu na naší zemi.

Ruky bakterií mohou se pozvolna spojovati ve vlákénka

(Cladothrix, Beggiatoa), takže tu vidíme, jak vlákna (hyfy) hou-

bová z bakterií vznikla. A tu také dán východ k íši hub z pvod-
ních Schizomycet (1>akterií). Ostatn nkteré bakterie vytvoují
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za jistých <;)kolností dlouhé vláknité výbžk}-. ^ nichž iiiK/H! spa-

tovati první zaátky hyf (Atnlirož). Kvasinky ( Saccharoinycet}^

jsou vlastn dokonalejší stupe hakterií, vytvorivše blánu bunnou
a jádro. A v nkterých stadiích muhiiu také kvasinky tvoiti lán-

kovaná vlákna.

Pedstavme si nyní, že í5eí4-,^-iatiKi najilní -\ hunkv chli)ru-

fyllem, obdržíme vrný obraz Oscillarie, tedy asy z oddleni Cyano-

ph}-ceí. Novjší systematikové shodují se v tom, že Cyanophyceae
vl>ec js( u asy vzniklé ze Schizomycet. Zde tedy pkné vidíme,

jak z bunk bakterií te'prv pitzdji zrodí se zelené asy a z tchto

pak dje se další vývoj rostlinný. Jsou tedy skuten as>' pvodu
pozdjšího než houb}-. Ovšem že houby parasitiké a saprofytické

opt rozvinouti se mohly až po vývoji zelených rostlin a živoich.
Že skuten první tvary organism byly jen co partikule plasmy,

vidíme také na h(;U'l)ách z otldlení Myxomyccti. TToubv L\-ti) \'e

vejj^etatívním stadiu, je\í se co velké, makroskopické kusy l>eztvaré

plasmy Opla-smodium), která se mže rozpadati v ]>emalinké, mi-

kroskoipické partikule, které paik žijí co samostatná individua. Tyto

partikule valn se neliší od nejnižších Schizomycet. Teprv v stadiu

plodném ku podixu vytvoí se z plasmodia makroskopické houbik}',

v nichž obsaženy jscan nesetné výtrusy. Ejhle, zde máme piklad

tvor, kteí jsou v jedné iX)lovici ži\'<>ta jako živoichové, \' druhé

jako houby!

Jest jisto, že rozmnožování pomocí nei>ohlavních výtrus jest

pvodnjší než pomocí pohlaxní kopulace. Schizonucetv nemají

posud pohlavní kopulace, což zachovává také velká vtšina hub. Jen

málokteré lnuib}' zplozují pohlavní spory a to ješt tak, že vedle

tchto tvoí se také spory nepohlavní. Peveliké oddlení Basidio-

mycetíi v}tvouje pouze nepohlavní basidiospory a podoibn veliká

vtšina Ascomycet. Stejn tvrdí se tak o lišejnícícli. Ze srovná-

vací morfologie jest známo, že dokonalá kopulace pohlavní jest jed-

ním z nejdležitjších znak vývoje k dokonalejším stupm. Nej-

dokonalejší rostliny a nejdokonalejší živiiiclrové množí se po^u.ze

pohla\ n (viz na p. u lovka), kdežto nízce or.i^anisovaní tvorové

množí se vedle ]>ohlavní kojndare také nepohlavoi anebo vbec jen

nepohlavn. Z toh(.i uzavíráme správn, že houb\- stojí vesms na

nízkém stupni vývoj(tvém a že vbec nejeví ani tendenci výše

stoupati.

S tímto nepohlavním životem hub souvisí nkteré zajímavé

zjevy. Tak na p. nemá tu na rozvoj plemenný hybridace žádného.7
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vli\n. \ \/(l'ir i. .11111
]>'.

»/j ini jeim- iiicv.i jedni .llixýiiii rody nebo e-

ledmi |>oz\oliK' precliody. T.-ik >ledo\;iti iiio/.iin ])ostui)ný \\\'>j

mezi >lNni;)inami I stihiíiiiu\u\ I rtilincdc a iHisiiiiniiyccfrs. Mezi

sku^jinami .-i}^ariciiuu\ rolyf^oracciu' a 1 1ydmucai' jsou /.retclné

pechody v rodecli Irpcx. Dacdalcii a I,enzitcs. Zde musíme pi-

jímati, že intence \vvojo\á neiii v\\olávána zevními i)oíi)udy, nvhrž

že s<'ima ze sel>e vzniká a zexiiimi formami se realisuje. Idee morto-

lojrické jsou \ ])lasm všech huh stejné a i)roto houl)y ])ostupným

vývojem ve všech sku^íinách docházejí k stejným \ýsled'km. To
skvle ])ot\rzují analojLcie mezi AsatDiyccty a luisiilioiiiyccty. Xeni

pomyšlení, že liv tyto tak rzné \t't\e mly njaké i)íl)uzenské po-

jidlo a pece, srovnáme-li na p. kklxiukaté PiscDinyccfv s kloliou-

katými I fyiiiciioiiiyccfanii. nebo Giistcr()myccty s 'ruhcrdccinni. ne-

lze upíti, že tu jest nápadná shoda.

\'šechny houby v\šly jHivodn z jednoduchého, lánkovaného
vlákna, což ]>rozrazuje se i u nejvyšších hub tím. že aspo mye-
lium tento tvar ješt zachovává. A mimo to mnohé dokonalé houby
u llymenomyceti\ a IVrenomyceti vytváí také tak zvanou chlamy-

clospt-rovou f(»mui. která jest jaksi atavistickým vracením se k p-
V(Hlním prarodimu. Skuten také oddletii vyšších hub zaínají

ty])y tvaru plísnoxitého ( Exoascineae, Kxobasidieae).

rvážíme-li.,že i)rv(>klíek kapradin ( prothalliiim) pf-edstavuje

nám stélku (thallus) nižších tajnosnubných a že pohlavní kopulací

vzniklý sporog"on mech dává u kapradin novou .8;"eneraci. složenou

lánkovit z ady sporojí^on za selx^u ili že pohlavní kopulací

vznikla dridiá jj"enerace. v které prodlává se další vývoj kvtnatých

jevnosnubných. vidíme, že houby postid ani pokus nikd neuinily

vytvoiti druhou generaci setrvávající na své prvotní g-eneraci

kryptogamické. \'šeo1)ecn tedy íci mttžeme, že vyšší zelené rost-

linstvo ]>roživá druhou a houby první generaci.

\' íši hub v i)hledu fylogenetickém ve veliké míe jest vyvi-

niUo \yt\oování b i o Wi g i c k ý c h d r u h ii, což u jevnosnitbnvch

jen v malé míe jest posud známo. Z eské kvteny znám jest druh

kapradiny Aspicninm aditlterinuni, který výhradn roste na seri)en-

tinech. tak na i>. u ^^lariánských Lázní. Druh tento vyvinul se pouze
vlivem suhstratu jako rozdílné plemeno z jnivodního a všude roz-

íeného Asf>l. trlchoniaiics. T^odobn jest to s druhem vi(jlky í'/o/a

calanriiiaria. která se vyvinula na rud zinkové (kalamin) z ob^'-

ejné llola Ititca. \'ýskyt její na rud této jest tak ]>ravidelný^

že podle její pítomnosti lze ložiska zinková hledati. Zde tedy
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\-Ii\- látek minerálních vstupiiijícich do i)leti\a n),sllin>' má za ná-

sledek vytvoení novýcli znaki mortuloj^^ických. ^e se tvar>' rostlin\"

mní \'li\em zevních podmínek životních, které na rostlinu psobí
jako dráždidlo a tím jaksi nové orj^^ány na rostlin vyvolávají, jest

z theorie adaptaní dostaten již ])rozkoinnáno. Ale tuto ne])sobí

žádné zevní dráždídlo. nýbrž vnitní plasma, která \ii\-eni pijaté

hmot}' minerální se patrn chemicky mní, kterážto zmna ztles-

uje se také na zevnjšku.

To ])ak uplatuje se v nmohem ješt \tší míe ti hub. které

namnoze žijí co parasité na rzných rostlinách neb zvíatech. A tu

>e stává, že tentýž drtih. ])arasituje-li na jednom drulmi jevno-

snirbné rostliny, liší se již znan od plemene, které parasituje na

jiném druhu rostliny. .\ ueliší-li se zevnjškem. aspr) výtrusy prvé

iiievyklíi a nerostoti na rostlin druhé, což jest iliikazem, že se již.

kvalita plasni}' houby parasitické zmnila. ( )hromné nniožství rzí

(Ureiíincac) dá se dojista jen tímto zpisobem \ys\tliti.

Ale mnoho hub nemusí na svých hostitelích parasitovatí. nýbrž

žije s tmito v tak zvané s y m b i o s e. Jest totiž m3'celium velkých

hub rozlezlé v hitmiuse a setká-li se s jemnými koínky strom a

ke (anebo i bylin), spojí se s tmito tak tsn, že endosmoticky
vtebává šáv}' nkteré z koen do svých vláken. .\le zárove vy-

dává nkteré látky pro pletivo koene a když i to se nedje, roz-

kladem hunmsu v okolí koene pipravuje vhodné sloueniny pro

výživti koen. Tak získává houba i strom z podobné symbiosy..

\' našich lesích v s]X)ustách rostoucí velké houiby vesms spoutány

jsou svým žixotem se stromy lesními (tak zvané mykorhizy). Tento

zvláštní život jeví se také \ zevnjšku hoiuby. ímž povstávají ple-

mena a druhy hub (l)iolo^Hckých). Roste-li obecný hib v listnatém

lese. má zcela jinou podobu ('»dubák«) než v lese smrkovém a zcela

jinakou, roste-li v lese borovém (»borováky«). Také ryzec smrkový
velice se liší od ryzce bort)vého. Druhy hib z píbuzenstva Bole-

fiis scaher symbiotickým vlivem se již co stálé druhy po dlouhé

vky vytvoily.

Tato vnitní plasmalická innost má bez]>ochyby ve fykjjLíene-

tickém xývoji hub iprvní a nejvtší význam, kdežto zevní initelé

málo nebo viil)ec nijak nerozhoduijí. To opt má asi za následek^

že vtšina hub jest kosmoi>oliticky rozšíena. N^aše lesní houby
v nezmnné podob rostou i na jiných kontinentech, ano i houbv

tropických kraj jsou z velké ásti stejné s houbami mírných,
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l)ásom. 7x /.viiich C-initcIu uKiji nejvtší \liv na vývíij hul) vll.iko

-a tepl".

Pírodní ilt-sof ml U\ téžkmi uráci. aby vypátral, jakou

úldhu hrají houh}- \ clkovni vývoji or^anicktn na zemi. \'eškerý

vývoj organický na zemi ízen jest jedntJtnou ideou: ijovzneseni

-organisni k vyšším stupm. Co k podporování této idey neslouží

neb dokonce jí pekáží, potlauije se a odstrauje se. \' pírodním

hospodáství není nic zbyteného ani nahodilého. Materialistický

názor o »slei>ých náhodách«. jimiž ídí se celý vesmír, celá slunená

soustava a celá naše zem. dávno již zavržen, nebo i)ojem nahodi-

losti není dle písné logiky myslitelný.

Podle toho také život hub v ostatní vegetaci zemské x\w\>'\ míti

njaký význam pro rozvoj roiStlinstxa a živoišstva. TToubv žijící

v sym'biose s je\ nosnul>nými jsoti ovšem k velikému i)ros]XÍchu

svých velkých spcsjencu, jak už jsme naznaili. Lišejník\ jscu ne-

smírné dležitým initelem \- j^íijjraN^ováni huumsu z minerálního

suibsirátii. Drobné lioul)}- a l>akteríe jsou jaksi pírodními chemik}".

kteí ostatní rostlinstvo zásobují látkami výživnými a \elky poet

jich pedstavuje dílem zjdravotní i>olicii a rozumné hosiíodáe.

kteí xeškeré nu-tvol} zvíecí i rostlinné uklízejí a dodáxají co vy-

datnou mr\ 11 pro vyšší vegetaci.

Ale k emu jsou houby ])arasitické, které na])atlaji stromy.

kee a byliny a život jich násiln nií! 'i'o pece nemviže býti ve

prospch vý\oje ro>tlin>t\a' A parasitu h(.;ubových jest lak veliké

množstx í. Na tuto otázku nedovedeme dostaten odpovdti, v c
jest nám nejasním tak. jako nevíme, pro ádí a ádili velcí dravci

na líkor ostatních z\iat. jest možno, že i parasitické houb}" mají

prcispšný vli\ na celko\ý vývoj vegetace tím. že regulují ])oetný

pomr jediKtlivých druhu. Aspo jisto jest. že nejastji vznikají

epidemie v kulturách rozsáhlých nebo v ])elidnných krajích anebo

v druhu z\íat ]vílišn se mn<^žících. Pak jest i to jisté, že ná-

kazám podlehnou nejdíve slabá a nediTŽivá individua — a tch

není nikdy velká škoda. Rozmazlené kulturní rostliny o])lývají

rznými ])arasity, kdežto <livoká plemena jsou proti nákazám skoro

immunni. Divoši, venkované a lidé skrovn, jednodu.Še a ve volné

pírod žijící vzdorují nákazám, kdežto zhýkaní a ve zdech mst-

ských uzavení »kulturní« lidé jsou vý^bornou pastvou pro rzné

mikroby. A takových lidí pro zdravý vývoj lidstva na zemi není

také škoda.

\ divoké pírod tuším málokdy objevují se houbové epidemie
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ve velkém, jmenovit rostlinstvo jimi netrpívá. Parasitické nákazy

rostlin ve velkém vyškytají se skoro výhradn jen v umlých,

velkých kulturách polních, lesních a zahradních.

Podle všeho ale zdá se býti jsto, že parasitismus hub jest

zjevem druhotným, že pvodn byly všechny houby saprofytické,

ale teprve píležitostn a mimoádn se vyvinuly co parasiti. Sku-

ten také nkteré druhy jeví jen parasitismus fakultativní. Tak

václavky rostou skoro vždy jen co saprofyti, ale když se znan
roznmoží, napadají i sousední živé kmeny. Nectria cinnabarina

objevuje se v zahradách nejpr\e na suchých a odumelých vtvích,

ale, když se mnoho rozšíí, napadá pak živé stromy a znií je.

Nkteré plísn žijí vesms saprofyticky, ale stalo se již vícekráte.

že výtrusy jejich, vniklé do útrob lidských, zde vyklíily a nebez-

pené ochuravní orgán zpsobily.

Jest tedy u hub parasitisnnis mimoádným zjevem jaki) v íši

rostlin jevnosnubných.

Geografické rozšíení hub.

O rozšíení hub z našich skupin jest velice málo známo. Houby
v horkých krajinách a v zemích posud kulturními národy ne-

obydlených jsou skoro neznámy. Že jen Hymenomycet bude

ohromný poet, lze dle všech okolností ])rávem souditi. Uvádí se

jich na lo tisíc, což jest zajisté málo. když u\'ážíme, že jen

v echách jich roste pes dva tisíce. A'eliký poet, snad \tšina. má
veliké rozšíení, ano peetné jsou jist kosmopolity. To jest

vlastností všech výtrusných rostlin, nebo mikroskopické výtrusy

lehce se vzduchem do velkých vzdáleností rozšiují, \\vtrusy pak
hub jsou tak nepatrné, že se jich spousty za suchého poasí vznáší

ve vzduchu. Již mechy obsahují mnoho druh v starém i novém
svt rozšíených. Ano jsou i mnohé kosmopolitické kapradiny.*)

Veliké rozšíení hub na zemi má ovšem hlavní píinu v drob-

nosti a lehkosti výtrus, jež se lehce ve vzduchu vznášejí a vtrem
mohou býti roznášeny po celém povrchu zemském. Jest známo, že

sopený prach roznášen jest po erupcích sopek v podob tmavých

*) Viz podrobnosti o rozšíení liub i ostatních tajnosinil)ných v podrobné
práci D r. K. Domina „O podstat enr3'topních areál rostlinných" (Ces. Akad.
II t. 1917). Autor snesl tu z posavádní literatury vše. co jest známo o hou-
bách v ohledu geografického jich rozíšení. — V našem díle naznaili jsme
u jednotlivých rod strun rozšíení druh po zemi, pak v Evrop a posléz
v Cechách.
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mraku, jež i slunce- zalialují, na ohrnnm v/.ilálenosti. Ano i prach

l)uslin saharských vznášen bývá sihiýnii vichry do veliké výše a

iianášen až do stední Evropy. A ásteky tchto prašných mraen

jsou ješt daleko vtší než výtrusy hul). To platí také o mechách,

a kapradinách.
1-' r i e s a jiní po nm tvrdí, že houby rzných kontinent.

jsou skoro stejn. Že na pr. houby severoamerické jsou skoro

vesms totožný s evropskými. Tento názor zdá se mn nesprávným,.

1 když pijímati miižeme, že liymenomycety obsahují veliký poet

kosmopolit anebo že aspo houby severního pásma mírného jsou

složeny /. mnoha stejných neb blízkých si druh. Srovnáváme-li

seznamy druh uvedených v díle S a c c a r d o v , pozorujeme, že

na \). severoamerické druhy Hymenomycet znan se liší od

evropských. Již ta okolnost, že innoho druh jest parasilíckých a

mnohi) ])vodu biologického (vázaných na jevnosnubné). rznost

Hymenomycet rzných pásem, kontinent a zemí potvrzuje. Lze

tudíž sotidití, že Friesv názor v tom ohledu ukáže se býti pochy-

beným. Ostatn nelze o tom ješt diskutovati, když výzkum hub

jest tak skrovný. Ani liymenomycety evropské neznáme z pohjviny,

což mluviti mžeme o I fymenomycetech Kamerunu. Zanzibaru,.

.XrjLíentiny, Peruvie atd.

Zdá se však. že jisté druhy, rody neb eledi omezeny jsou jen

na jistá pásma, podneljím zvláš charakterisovaná. Nepochybuji,
že tro])y pechovávají namnoze jiné houby než núrná pásma. Ze

liouby reaj^ují na klimatické podnnky. mžeme xidti již v samých
Cechách. Houby teplého a suchého okolí pražského, háje kiolem

Karlštejna, dubiny a háje v Polabí jsou docela jiného složení než

houby vlhkých, jehlinatých les Brd a okrsku íanského. Jest

dále známo, že v horách rostou mnohé druhy, které nikdy do rovin

nesestupují. Okolnost konen, že jaro vyznauje se celou radou

zvláštních druh hul), které dále v lét mizí. nasvduje, že sku-

ten houby jsou velmi citlivé na klimatické vlivy. Víme-li pak

dále, že veliký poet Hymenomycet vytváil se jen pod vlivem

symbiosy s okolními jevnosnubnými stromy a b}iinami. musíme

právem oekávati, že v zemích s rznou jevnosnubnou kvtenou

nuisí rsti také rzné houby. Totéž platí o houbách parasitických.

Naše stroiíiy hostí zvláštní houby, totéž platiti bude jist o stromech

trop, jichž jest na tisíce.

Této vlastnosti hub, rovnž jako oekologii hub nebylo posu
o<^l mykolog žádné pozornosti vnováno. Ano,, trapn se vyjímá,.
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když teme povrchní udáni o výskytu a rozšíení hub i v pi^edních

dílech mykologíckých. Tak teme na každé stránce díla F r i e s o v a :

»in silvis Europae«. Týká-lí se to druhu vzácného, nech jde tedy

nkdo hledati dle udání takového po lesích evropských. Houby

jsou vázány podnebím i pdou i jinými podmínkami biologickými

jako rostliny kvtnaté (jevnosnubné) a v udávání stanovisk teba

na tento moment dobrý pozor dávati, jinak budou v stanovení

druh v rzných zemích neustálé konfuse. Nebo jak pochybeno

jest poínání mykolog, když houby v Cechách chtjí za každou

cenu stotožovati s houbami francouzskými a švédskými nebo do-

konce americkými.

Houby jsou sice odkázány z nejvtšího dílu na výživu z orga-

nických (hlavn rostlinných) látek bud odumelých (saprofyti) nebo

i žijícídli (parasiti), ale druhy, které rostou v humusu, prosyceném

detritem minerálním z hornin dotyného okolí, urit, teba i ne-

patrná, njaká procenta minerálních látek do svého tla pijímají.

Jinak bychom si nemohli vysvtliti, pro nkteré houl)y výhradn

Jen na podkladu vápenném rostou (Lactarius sanguifluus, Clito-

pilus undatus, Lepiota Hedrychii, Paxillus inornatus). Mnohé

druhy lišejník jsou vázány pouze na vápence, kdežto jiné pouze

na kemence, jichž povrch hyfami rozhlodávají. O lanýžích pece
ode dávna známo, že sice žijí v symbiose s okolními duby a buky.

ale nevyhnuteln žádají podklad vápenný a jsou hluboko v zemí

ponoeny, kam jen ásten šávy z humusu pronikají. Myk< )log( ivé

ze zkušenosti ví, že na písitých vesovinách nebo v písitých

borech rostou jiné houby než na vápenitých jílech. Stejn jsem

pozoroval, že rašeliny a kyselky polabské zvláštní spolenost
hub hostí.

Že nkteré druhy hub siln reagují na teplotu krajiny, vidíme

pkn na p. na císace (Amanita caesarea), která v Cechách roste

pouze v krajích, kde rozkládá se teplomilná ponticko-pannonská
flora. Jinak jest stále hojnjší smrem jižním v Evrop, takže

ve Francii a Itálii jest vbec hojnou. Tak jsou rzné rody a druhy

Gasteromycet z píbuzenstva r. Phallus a Clathriis hlavn v tropech

domovem. Podobn vtšina Tuberaceí. Russuly jsou v Cechách nej-

hojnjší v nejteplejších msících letních a v nejtepleji položených

krajinách, z ehož bych soudil, že i dále na jih Evropy budou

velmi hojné.

Domnívám se, že nejvtší množství hub dle potu i druh pe-

chovávají mírná, vlhká a lesnatá pásma na zemi. Již ta okolnost,
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že na podzim noci jsou delši než den, jich zdaru zvláš vyhovuje,,

nebo v nuci vždy lépe se houb} vyvinují než ve dne. Proto za

lepléhu a deštivého podzimku bývají naše lesy houbami tém po-

sety. \' lét, kdy jsou krátké noci, teba by stále pršelo, nikdy se

tolik hub neobjevuje.

i>ylo by zajmavo zkoumati houby v zemích, kde jen krádvun

dobu dopáno vývoji jevnosnubné vegetace (sev. Afrika. Arábie.

Kap, Austrálie, Mexiko atd.). íluuby zde rostoucí musí býti xero-

lilním podmínkám tchto krajin zvláš pizpsobeny. Snad od-

poívají v stadiu sclerotiovém pod zemí.

Není vylouena možnost, že i siderické vlivy mají znaný vliv

na vývoj hub a tím že i podmínno geografické jich rozšíení.

!• venkovského lidu jest všeobecn rozšíena víra, že houby pi
ubývání msíce nerostou, kdežto pi pibývání msíce a v úplku
jen se rojí ze zem. Hubai v lese mn vícekráte o tom vypravovali.

Pozoroval jsem po léta houby \ lesích, a mohu sáni jxjivrditi, žé vliv

msíce jest skuten nápadný.' Ano, nkdy jesi zmizení hub v lese

ipi ubývání msíce pekvapující. Dešt a teplota trvají jako pi
úplíku, ale houby nerostou, vyjma nkteré obecné ubikvisty. Jen

nkteré druhy málo dbají vlivu msíce, tak jmenovit všechny

holubinky a ryzce. Kdežto veškeré hiby ÍBoletus) jsou na stav

msíce velmi citlivé. Špiník}' na p. se za úplúku msíce ze zem
}en rojí.

Stanoviska hub jsou velmi rozliná a ze zkušenosti zná každý

huba, jak jisté druhy hub zvláštní stanoviska vyhledávají. Nej-
bohatší jsou ovšem vlhké lesy. Tu ale ponou se v lét objevovati
na okrajích (kde jest pda díve sluncem vyhátá). Na podzim

ponou ale rsti houby uvnit lesa, kde jest pomrn vtší teplota ,

pod klenbou korun strom než mimo les a kde drží se souasné

déle vlhkost. Za teplých deš roste plno hub na pastvinách, kde

jest pda zmrvena pasoucím se dobytkem. Zvláštní druhy hub na-

leznou se na podzim na mechatých, bažinných lukách. Suché a

k jihu neb západu obrácené strán, nízkým porostem kovin neb-

lesa pokryté jsou útoištm zvláš vybraných druh hub.

Nejvtší pekážkou pro vývoj hub v lese jsou vtry a chladné

noci. Proto sbratel hub vždy více nalezne na lesních úklonech

jižních a západních než k severu obrácených a vždy více v krytých
huštinách než v ídkém lese. Mráz sice houby všechny znií, ale

nkteré sporé druhy objevují se zpravidla až po prvních mrazech

na podzim (mnohá Limacia).
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Zvláštní zkjimavoLi spolenost hub pechovávají suché pa-

h()rk\- strán ntb i rtjviny mateídouškou, travinami, Racomitriem,.

Potenlillami a jinou suchomilnou vegetací porostlé a v lét palivým
.Hunceni (jižním neb západním) ozaované. Zde objevují se houb}"

pt) deštích v lét a jakmile nastane suché poasí, zmizí beze stopy.

Xa podzim jsou stále houbami osazeny. Zde zpravidla jest hojnost

rzných ( lasteri>mycet. Jiné pak druhy hub zde rostoucích jsou.

naprosto rozdílný od hub lesních a pastvinných. Mžeme tu vsím

právem mluviti o m3'"kologické vegetaci stepní. Takové jsou suché

strán u Chuchle, sv. Prokopa, nad roklí radotínskou, suché kopce
u Karlštejna, ediové a znlcové vrchy v Stedohorí. Mykologický

výzkum tchto míst doporuuji co nejdtklivji eským badatelm..

Nesmírným bohatstvím huib všeho druhu honosí se písiny, a t)

bud" bylinnou vegetací (travou neb vesem) porostlé nebo i svtlým
borem pokryté, jak to jmenovit bývá v Polabí. Svtlé bory po-

labské v lét a na podzim jsou houbami posety, takže mykolog ani

není s to \'še. co tu nalezne. ])obrati. I jedlých hub tu spousty

(šedivek, zelenek, hib, klouzk, lišek, žampion atd.) za každým
krokem. \"zpomínám tu na p. rozlehlých bor za Ceelicemij Li-

hlicemi. Starou Lysou a u Staré Boleslavi.

Zvláštní mykologickou spolenost hostí také staré lesy bukové,,

jež i svoti lepou rom.antikou okouzlují. Zde vtšina hub žije v sym-
líiose s koeny buk a proto také co zvláštní druhy se vyvinuly.

A' dalším okolí pražském jsou to hlavn btiiny u Jevan, táhnoucí

se smrem k Ondejovu a Struhaovu. \'egetace houbová poíná
tu až v sr])nu, když se pda dosti prohála. Houby zdejší tu bývají

riamnoze veliké a krásn zburvené (Cortinarie. Russuly, Limacia,

Holet}-, Tric!i:il tmy a ].). Také- staré i)aezy bukové jsou tu tém
obaleny spoustou hub.

Docela jinou tvánost jeví opt houb}- leplýcii dribin a habin

v okolí Roblína, Moiny a Karlštejna, kdež mimo to psobí i teplý

poilklad vá|)€ncový. Houby tchto stanovisk pipomínají \'íce hou1)y

francouzské a italské a vtec jih(3evropské. To jest ve shod
i s florou je\'nosnubní>u tchto stanovisk. Stejn.ou charakteristiku

myko.logick :u nalezneme také v dubinách polabských a u Chlumce

nad Cidlinou, pokud jest tu podklad opukový.
Útoištm devních hub jsou hluboké doly. jejichž devné

konstrukce pi stálém vlhku a teple bývají osazeny celou adou hub

íPoh-porus. Daedalea. Lentinus, Paxillus). Mycelia jejich tvoí

xeliké, ornamentm podobné ])ovlaky a plodnice z nich vyrstající
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je\ i poduné delOnnace. Casin mají ixKlohu \elik\'ch panilui nebu

korálii nelx) stc^pkalých paliek. \'Šeol>ecn ztrácejí basíditJSjX)!-}

neb vbec netvoí rourek a lui)enu a nezídka vytvoují koiiidie

nebo cbkiniydospor}-. Zde \ idti, že k Udnnální fruktifikaci \yžadnjí

houby dostatek vzduchu a svtla.

Podivnou a vždy stejmiii sj)olenost hul) nalézáme \' lesích

vlhkých na spáleništích. \ í^umax a lirdech jsou to opu.štné milíe,

lunit zem b\\alá thništ pasák a cikán nebo rozsáhlé i)loch)

spáleného lesa. které zapálila projíždjící zde dráha. l'rvní se tu

•objevuji nkteré mechy a jatrovky ÍMarchaniia jjulynioriíjia.

Fumaria hygrorn.). hned na to ale celé houfy velkých i drobných
hub. Již mnohé Ascomycety (Geopyxis, P} ronema oniphalt>des.

(^lyromitra) tu bývají hosty, ale i Rasidiomycet}' tu nikd}- ne-

scházejí (liyphoK)ma. Omphalia. Inocybe, Cantharelhrs). () \éci

této již také psány práce, ale domnívám se, že nejen chemické slo-

žení spáleništ, ale i fysikální jeho vlastnosti vývoj jmenovaných

tajnosnubných organismii podmiují. Studie v tom smru byly by

ješt žádoucny.
Až budou dokonale známy houb}' tro]iických krajin. l>ude za-

jímávo sledovati, které typ}' jsou tu hlavn domovem a z toho

odvozovati iisudek. které jsou asi velkého stáí evoluního. Jistc*

jest. že již tehdy, když tropická flijra stejnomrn pokrývala zemi

•od rovníku až k pólm, hojn v lesích jejích rostlo hub. Ano není

jx)chyby, že již karbonské lesy hostily zvláštní houby, z nichž

•ovšem nieho se nám nezachovalo. Houby les mírných pásem
mohou býti pvodu mladšího, naež l)y poukazovalo také veliké

množství píbuzných druh v jednotlivých rodech.

lovk, jenž v dob pítomné tolik pomáhá pemovati
veškerou pírodu, na rozšíení hub nemá valného vlivu. Pisobí tu

spíše negativním zpsobem tím, že nií stanoviska hub. Pouze houby

parasitické, usedlé na kulttn-ních rostlinách, roznesl lovk se svými

plodinami po celé zemi. Tak peneseny houby americké do Evropy
a naopak. Nkteré druhy velkých hub peneseny z trop s rostli-

nami do evropských skleník a kultur zahradních, ano mnohé ani

jinde než ve skleníkách a paištích nebyly posud nalezeny.

Tropické pralesy budou pirozen pechovávati skoro vesms

houby devní parasitické i saprofytické. nebo veškerý prales tém
pokryt jest živými nebo mrtvými souástkami devními.

Houby více jak zelené rostliny reagují na poasí. Nej-

píznivjší podmínky k jich vývoji poskytuje teplé a deštivé po-
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así. Proto na podzim, kdy bývá velmi deštivo a mlhavo a kdy

pda z letních msíc jest vyhátá, objevuje se všude velké

množství hub. Tato hubaská saisona vytrvává teba až do vánoc,

nezamrzlo-li nebo snhem pda se nezavane. Spolenost pak zim-

ních hub jest zvláš charakteristická. Také jarní msíce mají své

zvláštní houby, ale celkem jen skrovné potem (chapáe, smrže,

rzné Pezizeae, Collyibie atd.). Nejchudší na houby jsou msíce

duben, kvten, erven a ervenec. Po teplých a vydatných deštích

v srpnu rojí se v lesích spousty hub, hlavn hib, holubinek,

špiek, žampion, lišek atd.

Kombinace j)ovtrnosti vyvolává vždy jinou spolenost hub.

V deštivém létu rostou jiné houby než za suchého a horkého léta.

Bylo-li v lét trvale sucho a teplo a dostaví-li se dešt na podzim,

objeví se docela jiné houby, než pedcházelo-li vlažné léto. Píklad

máme tu na žampionech. Za deštivého léta jest všude hojný druh

Psalliota arvensis (tak v r. 1916), za suchého poasí objevuje se

ale po deštích všude na mezích, na cestách a pastvinách druh

Psalliota campestris (tak v r. 1917).

Prší-li po nkolik týdn, zmizí v lese i mimo les veškeré houby,

nebo podzemní mycelium ve vod zahyne a dlouho to trvá, než po
dešti oschne v hloubce pda a nové mycelium se vytvoí. Proto

hledá zkušený huba za deštivého léta houby na suchých stano-

viskách a za suchého léta na vlhkých stanoviskách
"

(v úvalech

lesních, v mokadlech lesních a luních, podle potok, v olšinách a p.).

Podivným zjevem jest. že se i nejvzácnjší druhy hub objeví

vždy souasn na více místech v celé širé krajin najednou a tak,

jak' náhle se objeví, také náhle zmizí a teba po léta nejsou
k spatení. To lze vyložiti jen zvláš vytváenými okolnostmi

atmosférickými, hlavn vlivem tepelným a elektrickým. Jisto jest,

že vlivy sil fysických na houby jsou veliké.

Máme také kulturní, velké houby. Známo jest. že se snadno

na mrvených záhonech v teplých místnostech uzavených pstují

žampiony, jichž se ron prodává za mnoho milion frank v Pa-

íži a jiných velikých mstech Evropy. Umlé pstování lanýž
v listnatných lesích ve Francii jest rozšíeno a velmi výnosné.
I v Cechách daly by se lanýže v teplém okolí pražském a v Polabí

na podkladu vápencovém dobe pstovati. Ped dávnými roky do-

poruoval jsem jmenovit k úelu trnnaT lesy karlštejnské.

Japonci pstují ode dávna nkolik druh hub, tak jmenovit
Hydnum olidiim (Kawatake), Pleurotus suhfímereus (ynka) a
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Collybia Schiitake (šiitake). Naše eské opnky {Pholiota inuta-

bilis) lehce mžeme pstovati v zahrad nebo v lese na paezech

listnatých strom, jež jsme byli oprášili zralými plodnicemi. Po

každém dešti po celé léto lze pak houby tyto na paezech oezávati.

Chemismus hub.*'

Jako se íše hub svou organisaci i evolucí tolik liší od ostat-

ního rostlinstva, tak i svým chemickým složením a životem jeví

tolik zvláštností, že spíše pipomínají živoichy než rostliny. A není

také vc ta pekvapující, když víme, že v podstat žijí houby po-

dobn jako živoichové: nerozkládají a neberou svou potravu

z minerálních hmot, nýbrž z hotových již látek organických, živo-

išných neb rostlinných. Spojování prvk a rozkládání hmoty
v prvky u minerál jest mnohem jednodušší a lidskému duchu

pístupnjší než u tvor organických. Zde vládne jaksi vyšší

chemie, komplikovanjší, jejíž makroskopické výsledky jsou ovšem

také rozmanitjší a skoro nekonené. Nesetné ady látek che-

mických odpovídají také složitým pochodm v orgánech rostliny

i živoicha, jež v posledních svých záhybech splétají se s inností

psychickou, aktu to, který nedovedeme chápati. Jsou výkony

intellektualní, vjemy smyslové, pocity tlesné pímým výsledkem

nejjemnjších úkon chemismu v tle rostliny a živoicha anebo

naopak jest tu njaký agens, jenž složitý stroj tlesný ídí a po-

tebu jistých látek nebo rozklady a spájení látek v tle oznamuje a

reguluje? To jsou otázky spadající do psychologie, biologie a

filosofie. Veškeré adaptace rostlin a živoich mohou býti bud vý^

sledkem vnitního chemismu, bud výkonem vnitní psychy, jež

zná vnitní stav tla a ví, jak z olcolí erpati nejužitenjší.

Chemismus hub jest tak zvláštní a rozmanitý, že ve vyšším

rostlinstvu mu obdob nikde nenalézáme. Chutí, vní. zbarvením,

mnním barvy dužniny na ezu ve vzduchu již prozrazují houby
své procesy chemické. Mnohé houby na ezu okamžit se živ zbar-

vují (mode, zelen, erven), ale v malé chvilce opt barvu tu mní
o usohnou-li, obdrží opt jinou barvu. Tlo Coprin jest tak chabé

*) Jakožto nejlepší pomcku literární toho druhu doporuuji: D r. J u I.

Zellrier, Chemie der hoheren Pilze Leipzig^- 1907.
—- Podrobné zprávy o che-

mismu hub viz také v pehledné práci o houbách od Dr. K. Kaviny „Houby.
Úvod do vseob. mykol," Topi, Praha 1919.
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koíisistence, že ve tvrt hodin se rozplývá, když se bylo pl hodin}-

vyvinovalo. Stnv bunné se úpln rozruší, takže zbude jen bez-

tvará tekutina. Ponoíme-li houln' do rzných chemikálií (lihu, octa,

formalinu, glycerinu, laktofenolu a j.), zbarvuji tyto tekutiny

luzným zpsobeni a samy pak také ostávají rzn zbarveny. Tuším,

že by tínuo zpsobem mohh' se nalézti také sprtlehlivé známky
k rozeznávání píbuzenstva a druh.

\'se(;becnou vlastností hub jest rozkládání hmoty, v níž nebo na

i-,iž žijí. což dje se za tím úelem, aby z rozložených složek vybraly

si do s\ého tla látku žádoucí. l'( .drobn v}]n-acován a prozkoumán

jest tentit jjroces u bakterií, kvasinek a podobných mikroskopických

hub. jež zjjusobuji hniti, kvašení a na živých r(>stlinách a živoiších

ichura\ni pletiv a celých orgánU (pathogenní houby). Proces tento

záleží v tom, že vyluuje buka houby na svém povrchu jemnou
látku \ nepatrném množstxi. která však nepomrn veliké kvantum

kolní hmot}' pivádí v rozklad. I Imota ona nazývá se e n z y m e m.

Kdybychom mohli enz_\iu}- bakterií a kvasinek sebrati, nebylo by
nám ti^-eba \úbec dotyných bakterií a kvasinek a dosáhli bychom

stejných \ýsledku pomocí enz_\in jako ])omocí bakterií samých.

Ilohužel, že dnes chemie vbec složení tchto enzym ani nezná ani

je nedovede isolovati. líouby vyluují enzym nmoho druh, ano

//'(•/// (1 (kazuje, že tentýž druh tvoí 10— 15 rzných enzym. Soudí

-e p'.uze t</lik, že enz\-my js'ni vesms kolloidy a vtším dílem pro-

teid\. to jest složité bílkoviny stavby nesmírn komplikované.

l-jizyui}- u liub rozšíené jsou ; 1 . L i p o 1 y t i c k é, št])ící tuky,

2. a m y.I o 1

_\'
t i c k é ili karbolndrátw štpící uhlohydráty, 3. p r o-

t e o 1 y t i c k é. Štpící bílkox iny, 4. g 1 y k o s i t i c k é. štpící gly-

kiisid}-. Mimo t}to enzymy, jež se oznaují jako s c h i z a s y, vy-

luují I)U!Íky hub také enzymy okysliující (o x y d a t y) a odkysli-

ující (r e (1 u k t a s y ), tak na p. redukující ze síran istou síru.

Z I státních enzxinu dlužno se znuniti ješt o k o a g u 1 a s á c h, jež

srážejí bílkoxin}-; takovým enzvinem jest na ]). 1 a b. jenž obsažen

jest v kvasinkách a nkterých plísni.

S drazem pipomenouti teba, že chemické a tedy i pathogenní

zjevy známé u bakterií v slejné podob \yvoIávati mohou i hyfy

vyšších, na mnoze velikých hub. Vlákna podhoubí, jež pronikají
v lese veškerou pdu a z nichž za vhodných dn letních v úžasn
krátké dob vyrostou veliké plodnice, konají v pd stejné funkce

rozkladné jako bakterie v jiných substratecji. Jak rychle dovedou
toto myceiia r<fzrtišiti"substrat, vidíme na p. na ^íeruliu. Mycelia
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l*olyporu nebu václavek dovedou /.a jedno léto rozrušiti a usmrtiti-

obrovský lesni strom. Úinek parasitických hub jest ostatn dosta-

ten každému znám (Puccinia j^raminis na pšenici, Phytophthora

mestans na bramborách. Saprolegnia na kaprech).

Zetlivánl deva a vbec jakýchkoliv odpadku rostlinných v le-

sich, na policii, v zahradách dje se vesms pomocí hyf houbových..

Odtud také pochází, že tak asto nalézáme plodnice hub na pae-
zech, opadalých vtévkách, ke, listí a p. Xa živé. holé skále ne-

najdem žádnou houbu. Zde dovede se pouze usaditi lišejník, který

svými hyfami zavrtává se pomocí vylouených kyselých enzym do

nejtvrdšího kamení, pi emž mu sily dodávají v tle uzavené asy.

Houby sice z nejvtší ásti a mnohé snad jen výhradn živí.

své tlo látkou z rozložených organických tles, ale mnohé pece

njaké malé kvantum pijímají také z minerálního podkladu.

Tomu nasvduje okolnost, že mnohé druhy výhradn rostou na

vápn, jiné na kemencích a že nkteré houby minerální hmoty také

z tla vyluují.
\ pletivu hub nezídka najdeme krystalky šavelanu vá-

penatého, jenž tvoí nkdy i drusy (Polyporus, Daedalea). Jindy

bývají to pkné krystaloidy proteinické povahy.
Buka houbová jeví mnohé známky buky živoišné. Blána

není cellulosní, nýbrž obsahuje c h i t i n (jako u lenovc),

jen nkdy, když zmodrá jodovou tinkturou, sestává z hemicellulos

<tak asto na veckách Discomycet). Blána bunná asto zro-

solovatí (Tremella. Tremellodon, Calocera). \' obsahu bunném
není nikdy škrobu, místo toho bývají tu jako reservní látky vuky.

oleje a mukorin. Z ublohydrat jest tu \ýhradn glykogen
(Cg Hlo C)^) nebo i pa r a g 1 y k <) g e n. jenž jest výslovnou látkou

tla živoišného. Jiná reservní látka u hub jest t r a c h e 1 os a nebo

mykosa. jakýsi druh h(jubového cukru, který ale rychle pechází
v m a n n i t. Bývá ho 3

—
5 procent.

Svtélkování bakterii objevuje se také u nkterých v.el-

ký-ch hub. Tak známo jest u václavky (Armillaria mellea). jejíž

hyfy ve dev z<psobují v noci svtélkování deva. Totéž tvrdí

mnozí o Xylaria Hypoxylon. \ tropických pralesích svítívají celé

plodnice velkých hub, hlavn z píbuzenstva rod Polyporus a Pleu-

rotus.PI. olearius roste hojn již v Stedozemí na olivách a jiných

listnatých stromech a krásn svítí.

ernání hub jest velmi rozšíený zjev mezi houbami a sice

v nejrozmanitjším píbuzenstvu. Známe ernající Bolety fB. sca-
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l)er), Hygrophory, Russuly, Tricholomy a j. Patrn jest to vhv

nkteré souásti vzduchu, nebo ernající houba zerná vždy také

živá na pomakaném míst. xModrání hib prý vzniká okyslio-

váním boletolu, látJcy to fenolové.

Ve'liké množství hub vydává hojnost ii^ Íka rzn zbarve-

ného. Rod Lacíarius jest tím zvlášt vyznaen. Mléko toto mní

svou barvu i konsistenci asto ped oima v minut. Mléko hub ob-

sahuje látky pryskyiné neznámé posud skladby.

Velmi hojn rozšíeny jsou rzné oleje v hyfách, cystidách

i sporách hub. Uvádí se, že v klobouku hub bývá asi 5
—8% tuku.

asto bývají zbarveny, ímž pak povstává živé zbarvení plodnic.

Ve sporách Omphalií a Mycen nezídka obsažené koule olejn p<»

zrušení stn spory voln plují v praeparatu, v nmž marn hledá-

váme sporu sanni. Stny spor jsou také rzn zbarveny, ale nikoliv

tlísky, nýbrž chemicky, pi emž prodlávají celou stupnici barev

.(Psilocybe, Coprinus, Hypholoma, Psalliota).

Saprofytické velké lesní houby obsahují pedevším veliké

množství vody (80—g5 procent), ostatní ást pipadá na buniinu

a nepatrná na tuky a minerální látky. Tyto poslední obsahují hlavn

sloueniny draslové a fosforové. Suchá hmota houby obsahuje velké

procento i)ílenatých látek, bohatých dusíkem, z kteréžto píiny ode

dávna doporuovány houby jako vydatná živina pro lovka, jež

prý i masu se vyrovná. Množství tchto bílkovin pohybuje se dle

druh mezi 20—60 procenty. Lycoperdon a Psalliota mají až 60 pro-

cent. Vždy více bílkovin obsahuje kloh)Ouk nežli ten a u rodu Bo-

letus opt nejvíce vrstva rourková. Za to jest cukrový mannit více

obsažen ve teni.

Výživnost hub i pi tak velkém obsahu bílenatém jest v.sak

znan pochybná, nebo tém polovina bílkovin jest tu v takovém

složení, že jest v žaludku neztravitelná. Jsou to jmenovit chitinové

stny hyf, jež prý žaludek vbec nedovede resorbovati, jak jmeno-
vit Zellner upozoruje. Proto prý by bylo nejlépe, kdyby se houby

jedlé usušily a na jemný prášek roztloukly. Podle mé zkušenosti ale

jest výhodnjší užívati extraktu z naloženýali hub v soli, nebo solí

rožtrhávají se blány hyf a vnitní obsah vniká do roztoku. Pri>to

není nad methodu nakládati jedlé houby do soli.

Mléko hub, jmenovit r. Lactarius, složeno jest z nejvtšího
dílu z bílkovin, ale rozloženo jest v nm ohromné množství pema-
linkých kuliek pryskyice, jež zpsobují na jazyku palivost a

\ žaludku veliké podráždní. Mimo to sem tam i jiné látky (kyše-



liny. albumin, niannii ) v malých j)njcentech jsou i)nnii>iiy. Pry-

skyice a tfri)t.'ny jsnu ale i miiiio mléku v tle hub <»ljsaženy. Nej-

lépe jst)U zkdumáii} u motlinoNchi* choroše (Polypor. of ficinalis),

jenž práv pryskyicí t^ulo jest úinný (poisuje a žene na pot).

Uarviva hub jsou nesmírn rnz.šíena v rzném píbuzenstvu a

jsou rzné povahy chemické. Tronikají stny bunné nebo jsou

míšeny s obsahem bunným; nkdx ])ar\í kaliky olejn. Jsou žluté.

er\ené, hndé, motlré neb zelené.

\' pletivech hub oljsaženy jsou rozliné látky jedovaté, jichž

povahu ale posud chemie zná nedokonale. Zdá se, že tu jest celá

ada rzných látek dle druh hub. Souditi tak mžeme již z toho,:

že otravy houbami rzných druh jeví se rzným zpsobem, nkteré

koní smrtí, jiné zpsobují jen více mén bolestné ochuravéní. Nej-

nebezpenjší jest dle všeho p h a 1 1 i n, toxalbumin. objevený Ko-

berteiii. Jest to jed krevní, zpsobující rozpad erythrocyt. Otrava

koní skoro vesms smrtí. Vyškytá se hlavn v Amanita píiailoiilcs,

A. cifrina, A. vrna, ]'olvaria spcciosa a j. Díve uvádný v litera-

tue amanitin prý se skládá z nkolika rzných látek. Amanita

muscaria obsahuje prý m u s k a r i n, objevený t86() Schniicdc-

hergein a Koppein. Látka tato jest blízce píbuzná c h fi 1 i n u.

z nhož vzniká oxydací. Složení má C-.HisNOa a chemicky náleží

mezi aminy ^"lykol iK)vahy zásadité. Jest tudíž jxiji^ben alkaloidm.

kamž dí\e byl kladen.

Jinde bude ješt e o otravách a zmínka uinna, že všechn}'

staré houby íí jedlé hiby") jsou jedovaté. To pochází (jdtud, že ob-

sahují hojnost bílkovin a proto jako tlo živoišné lehce podléhají
rozkladu í hnití. V tom stavu tvoí se v nich ptomainy ili

k r y p t o m a i n
}•, jež jsou vesms prudkými jedy.

K y s e I i n a h e 1 v e 1 1 o \' á íC,J IjhOt) jest rovnž ])rudkým

jedem, ale jest to látka velmi prchavá, ve vod vroucí snadno roz-

pustná, takže usušením, uvaením nebo spaením mizí úpln, "^.'y-

skýtá se v chapáích (Gyromitra), s nimiž prot(j pi úprav jídla

teba opatrnosti.

Chemismus hub by ml býti více studován a samy vlády by mly
práce v tom smru podporovati a odmo\ati. ]>onvadž z nich mi\že

vyplynouti nesmírný užitek pro lidstvo. Množství bílkovin v hou-

bách obsažené mohlo by uiniti pro lidi houby vydatnou potravinou,

kdybychom znali zpsob úpravy, aby se také houby v tle lidském

snadno ztrávily. Mimo to radno by bylo nalézti prostedky, jak

rychle a snadno odstraovati nebezpené jedy. Hub roste v let a na
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podzim v lesích takové množství, že by mohly zásobovati místo

masa veškeré obyvatelstvo lesnatých krajin. Jsem ostatn i pe-

svden, že analysou chemickou naleznou se i v houbách netušené

drahocenné látky, které v praktickém život mohly by býti nesmírn

dležité.

Z b a r v e n í hub jest nejvýš rozmanité. Mycelium nebo scle-

rotia bývají sotva kdy živ zbarveny, za to ale plodnice skoro vesms

jsou pkn a význan zbarveny. Již apothecia lišejník a Disco-

jTiycet jsou namnoze zvláš zbarvena. Plodnice Ilymenomycet
záí mnohdy nejohnivjšími barvami, tak mnohé holubinky, pavu-

ince, kyjanky a j. Pechody barev jsou tak nekonen rozmanité

a pece pro druhy význané, že nedají se slovy ani dobe vystihnouti.

Proto jest nejlépe užívati srovnání se známými vcmi, jako jest

barva šípková, rumlková, krvavá, karmínová, ržová, žemlová, sí-

rová, olovná, stíbrná, lvová, lísková, smaragdová, šmolková, zlatá,

citrónová, oranžová, medová, smolová, rohová, fialová-, žlout-

ková atd.

Jest pravidlem, že plodnice hub na slunci blednou. Tak bývají

holul)inky ervené na výslunných pahorcích bledé až l)ílé a tím ne-

snadno poznatelné. Ve stínu a polostínu jsou nejživji zbarveny.

ATnlivost zbarvení u téhož druhu jest nkdy pekvapující. Ták jest

.RnssiiHopsis laccíita zbarxena jednou masov, podruhé nachov,
J7i(ide. tialo\-é, bíle. ( )dstíny bare\- nezavinuje osvtlení, nýbrž sub-

strát, na nmž houba roste.

Barva plodnic pochází od zbarvených stn hyfových nebo od

zbarveného obsahu bunného. Bezbarvé hyfy jeví se makrosko-

picky jako bílé. To platí také o výtrusech a prachu výtrusném.

Plodnice H)'menomycet bývají v mládí jinak zbarveny než

v stáí (pavuince). Že se pak barva klobouk mní dle toho, je-li

klobouk vodou napít nebo suchý, jest vbec známo. Druhm, jež

rychle vodu ssají a tím ])arvu rnvM, íkáme h y g r o f a n n í. Jest

to tentýž zjev, který pozorujeme na pijavém papíru, smoíme-li ho

vodou. Rozdíl mezi plodnicí napitou a oschlou jest u Naucorií, Galér

a Hydrocyb tak veliký, že by nezkušený snadno je mohl za rzné

druhy považovati

O vni a chuti hub.

Podivné a velmi rozmanité zápachy hub jsou rovnž dsledkem
složitého jich chemismu. A jako u jevnosnubných mže býti
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chemisinus a tedy i projevy jeho vodítkem systematické píbuz-

nosti hub.

Vtšina hub voní, jmenovit v suchém stavu, zvláštním aro-

mátem, jež obyejn oznaujeme co vni houbovou. Morchella,

PhoHota mutabiUs, Collybia dryophila. Polyporus igniarius, Lepiota

procera jsou asi píkladem takovýchto hub. Podkladem toho musí

býti látka, v houbách všeobecn rozšíená. Tak cítíme houby

i v stavu syrovém, ale jako se vyznaují látky hub vbec nestálostí,

tak i toto aroma na sušených houbách dlouho netrvá. I hiby sušené

za ])l roku ztrácejí své pvodní pkné aroma, jmenovit, nejsou-li

uzaveny.

Jest lehce' pochopitelno, že houby za deštivého poasí vodou

prosáklé nejeví své speciální zápachy, ehož pi urování teba

dbáti. Také za teplého poasí voní houby více než za studeného.

Velké holubinky (Russula virescens, cyanoxantha, depallens, grisea)

nevoní nijak, když je zvedneme a ohledáváme, je-li ale slunení,

horký, letní den a piblížíme-li se ke skupin tchto holubinek,

ucítíme pelíbeznou, jemnou vni, kterou k nám zanese slabý vánek.

Tak voní na velkou vzdálenost také staré, uzrávající hiby.

Nkteré houby páchnou odporn specifickým zápachem, tak

Tricholoma sulphureum, Tr. aurantium, Tr. lascivum. již pi-
blížíme-li je k oblieji. Jiné druhy musíme mezi prsty trochu roze-

mnouti. Tu pak jsou skoro všechny druhy rodu Tricholoma vý-

znan} zvláštním aromátem, teba i u každého zvláš pibarveným.
Podle tchto zápach poznáme každý druh, i kdyby skrýval se ve

zvláštní podob. Tak tvoí Tr. saponaceum nkdy podivné odrdy,
jež bychom lehce za rzný druh mohli považovati, ale intensivní

mýdlový zápach je ihned prozradí. Tr. equestre (zelenka) voní

krásnou vní. již nesnadno porovnati.

Veliký poet hub voní erstvou nebo ztuchlou moukou (Clito-

pilus j>runulus, Pholiota praecox, Entoloma clypeatum, Pleurotus

salignus). Jest zvláštní, že sladce zabarvená tato vn charakte-

risuje rody s ržovými, hranatými sporami, jako: Eccilia, Ento-

loma. Nolanea. T^pt(>nia.

(3l>t jiné houby vonívají fenyklem nebo anýzem: Clitocybe

fragrans, Trametes suaveolens. Clít, sinopica voní koriandrem. Jiné

naopak páchnou odporn hnojem : Stropharia. Thelephora,
Hebeloma.

pavkový, pronikavý zápach mají houby rzného píbuzenstva,
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tak Mycena alcalina nebo Hygrophorus nitratus. Hydrocybe

scandens páchne jako kyselina dusiná.

Všechny Inocyby páchnou více mén zvláštním zápachem,

který u nkterých druh se podobá vni jablené. Zkušený myko-

log jakoukoliv Inocybu lehce pozná po tomto zápachu. Nkteré

druhy r. Marasmius (M. scorodonius) páchnou docela jako esnek,

ano mohou i v pokrmech jako esnek býti používány.

Líbezná vn hebíková žampionu Psalliota arvensis jest

dobe známa a podle ní lze vždy v sebe menších úlomcích tyto vý-

borné houby poznati. Také krásná vn májovek (T. g-ambosum)

houby tyto k požívání pímo láká.

Veliké druhy Cortinari (hlavn Phlegrnacium) voní jako

telecí peen, jindy jako peená husa. Ale veškeré Cortinaríe pi

jakékoli variací aromatické mají jistý spolený ton, podle kterého

mykolog ihned toto píbuzenstvo poznává. Nkteré houby vydávají

zápach pronikavý, v hlav tém závrat psobící. Takovou jest

na p. Hypholoma epixanthum; trs houby této naplní v nkolika

hodinách celou místnost nesnesitelným zápachem.

Jen málokteré houby zachovávají svou vni po jeden neb více

rok. V tom ohledu jest znamenitý rod Hydnum, jehož nkteré

druhy (H. suaveolens) usušeny voní stejn siln i po 20 rocích.

V ústav botanickém máme takové exempláe. Vbec pižmový zá-

pach Hyden jest zvláštní a opt toto píbuzenstvo charakterisující.

Nkteré druhy hub voní jen tehdy, jsou-li ve velkém množství

pohromad. Tak známe líbeznou vni ryzc v koši, z lesa pi-

nesených, nebo pekrásnou vni lišek, špiek (Marasmius

oreades) atd.

Jevnosnubné rostliny mají vonné kvty za tím úelem, aby prý

upozorovaly hmyz, který pilétá na kvty, ssaje medovou šávu
a pi tom nevdom penáší pyl z jiných kvt a zpsobuje opylení
nebo zúrodnní mezi nimi (kížové opylení). Tak ovšem vykládá

hypothesa, ale není vyloueno, že kvty voní také za jiným úelem.
Sotva však jest vn tato pouh<^m, bezdným výsledkem chemismu
kvtního.

Podobnou úlohu ale vn hub jist nemá. Hmyz sice hojn
navštvuje houby a ohlodává je, ale niím jim neprospívá. Výtrusy
rozletují se vzduchem bez pomoci jakékoliv. Musíme se proto do-

mnívati, že vn hub jest skuten jen výsledkem chemického pro-
qesu v jich tle, bez jakéhokoliv úele — asi jako pí pavek neb
hoící síra.
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Jen u néklerých hub sluuží intensivní zápach k lákáni hmyzu.

Jest to na p. Pliallus impudicus, jenž v dob zralosti, když zelenavý

mok stéká s klobouku, páchne na velikou vzdálenost strašn

mršinou — a to hlavn za parných, slunných dn, kdy hmyz hojn

poletuje. Tu masaky pilákány mršinnýni zápachem sletují se na

klobouek, ssají mok zelený a odletujíce roznáší s mokem spoustu

pedrobounkých výtrus po lese. Mok nikdy se nemní v prach,

kterým by se výtrusy rozletovaly. Totéž platí o druzích rodu

Rhizopogon, Gautiera a Melanogaster, a rovnž o podzemních la-

nýžích (Tuber), jež v dob zralosti také kašovatí a hrozn aroma-

ticky rozvánjí. Tu také mouchy z okolí pilétají a tak výtrusy roz-

nášejí. Sl)rateló lanýž již podle houf much usedajících na zemi,

kde jsou lanýže ukryty, poznávají, kde Umýže se nalézají. Ovšem
že mouchy nemohou se zemí dostati k lanýžm. ale vyhrabe-li je

zv, neopomenou je navštíviti. Zdá se, že jmenované, více mén
pod zemí rostoucí Gasteromycety a Tuberaceae zápachem vábí zv
(jeleny, srnce, vepe, veverky, kuny), jež pojídají je jako vzácnou

lahdku, vyhrabávajíce je ze zem. Výkalem pak dostávají se ne-

strávené výtrusy ven a v mycelium vyklíí. Gasteromycety. které

se pouze pomocí vzduchu svým prachem rozprašují (Lycoperdon,
Bovista. Geaster), \bec nevoní a také zví nejsou požírány.

Také c h u t hub jest jen výsledkem nebo znakem procesu
chemického v jich pletivech. Jako rzné látky chemické rzn na

jazyk reagují, tak i kousek houby, který rozkousáme. Chut n-
kterých hub jsou tak význané, že dobe dle nich i druhy mžeme
stanoviti. Pholiota mutabilis chutná píjemn sladce, kdežto jí

podobná a s ní pohromad rostoucí Tlypholoma fasciculare pálí

odporn. Nkteré holubinky pálí na jazyku strašn, jiné jsou pí-

jemn sladké. Rovnž tak rzné druhy rodu T.actarius, kdež vlastn

pálí mléko, ronící se z mlénic. Totéž mléko ale u syrovinek (T.act.

volemus) chutná píjemn sladce.

Chut hub jest ovšem souvislá s jich aromátem. Tak chutná

a voní Tricholoma nudum nebo i lišky. Mycena pura voní a chutná

edkvik(^u. Boletus variegatus a Bol. bovinus chutnají a voní

borovou chvojí. Mnoho druh hub z rzného píbuzenstva má chut

odporn hokou, dlouho na jazyku trvající (Phlegmacium emol-

litum, Boletus felleus. Bol pachypus"). Boletus piperatus má chu
spíše píjemn i)eprnou. Nkdy jest hoká pouze pokožka na klo-

bouku. Jedovaté látky, v houbách obsažené, nedodávají houb žádné

píchuti, takže podle chuti jedovaté houby nepoznáme. Syrová,
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vaenu neh dušená Amanita phalloides neb Am, muscaria chutná

prijenm. ()(lp;irn lioké nel) palivé píchut huh se \'aením neb

dušenini ibyejn ztrácejí, jen nkdy také ustávají.

K jídhi upraxené Imuhy \e \-elkém (obyejn dušené) píliš

dluuhýni \aeníni ztrácejí na chuti. Všechny pi první chvíli varu

vA(lá\ají neobyejn silnou, houbovou vni, jež celou místnosti

proniká. Mnohé dru.ln- hub jsou upraveny píliš intensivní pikantní

chuti (hiby, lišky, žampiony), proto musí se rzné druhy hub

núchaii. Xejjeninjší, nekiklavou a lahodnou chut mají holubinky.

Vmanita rubescens sama o sob jest skoro nechutná, jak jest

aromatická.

Studium a urování hub.

Studium hub náleží k nejobtížnjším z celé botaniky. Staví se

nám tu v cestu pekážky nejen praktické, ale i literární. Proto není

divu, že zvlášt v starších dobách nalézaly houby málo pstitel a

v n:>vé dob spíše jen amateui a nebotanikové jim svou pozornost

\nuji. Mnohem snáze lze studovati houby mikroskc^pické, z nichž

lehce dá se mikroskopický praeparat zhotoviti, který pak dle ]ioliodlí

kdykoliv možno ohledávati a s jinými srovnávati. Již i parasitické

Uredineae dají se ])kn i s rostlinou v herbáích uclKivávati a

mohou kdykoliv býti vyšetovány. To jest také píinou, že tyta

houl)y ]X)mrn lépe jsou prozkoumány než velké Hymenomycety.
Viz na p. v Cechách velké práce prof . Bubáka. V starší dob
pak drobnými houbami C o r d a mnoho se zaliýval.

, Nej\tší nesnází poznáni hub jest o h r o m n ý poet všech
h u 1), v zemi rostoucích. Druh v nkterých rodech jest tak veliké

nmožství, že nám pehled uniká a pamt službu vypovídá (Corti-

narius, Russula, Inocybe, Clitocyl)e. Tricholoma a j.V Na. podzim
za deštivého poasí najdeme v lese hub jako naseto v pestré sm-
sici, asto na malé ploše možno i 300 druh napoítati., Z jediné
celodenní exkurse lze tehdy i 200 druh Cortinari pinésti. Holu-
binek rstává v nkterých lesích v srpnu až 50 druh pohromad.
Pi tom bývají si etné druhy hub tak podobny, že ani píbuzenstvo
nedovedeme <idhadnouti (rody Cortinari). Z tohoto labyrintu dle

mého mínní budeme moci vybednouti jen tehdáž, až vtší rody
budou pro Cechy v dobrých monog^rafiích zpracovány. Život jednot-
livce na všecky nestaí. Proto doporuuje se co nejdklivji eským-
mykoloorm studium monog-rafické jednotlivých rod.
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Ze svtox litcralury nejzákladnjší js^ni di!a I" r i e s o v a.

z nichž skoro všichni pozdjší autoi erpají a nniozí pímo opisují

(nmecké dík> Wintrovo jest na pr. celé z Friese ^^psáno'). \'e

Francii pstuje se nyní niykolojí-ie ve znané míe a existuje již také

Ijkná nová Hteratura francouzská, jmenovit i praktické, urovací

pomcky. \' eské literatue není ani jediného spisu ani vdeckého

ani })opulárního, který by aspcm v malé míe požadavkm mykohjíra

vyhovoval. Ze starší doby máme díla K r o m b li o 1 /. o v a a

C o r (1 o \ a. jež sice jsou založena na velkém vdeckém podkladu,

ale mimo rzné nedostatky a neúplnost jsou pro pítomnou dobu

zastaralá a pehled o eských houbách neposkytují. Krombholz sice

popsal mnoho druh, ale tíští rád variety ve druhy a asto ani ne-

udává, zdali jest popsaná houba z Cech nebo z ciziny. A bylo

zjištno, že pcrpisoval i druhy mimoeské. Velmi cetmé tu ale na-

lézáme ])ísj)vky hub z pražského trhu a okolí pražského.

Spisy Friesovy a namn()ze i \ šechny starší mají spolenou

vadu, že jsou diagnosy druh píliš struné, že schází analysa

mikroskopická a podrobnjší udání stanoviska a geografického roz-

víení. U Friese teme až píliš asto lakonické udání: v lesích

Evropy stední a severní. Za takových okolností ovšem u velikých

rod (Cortinarius, Russula. Clitocybe a j.) u blízce si podobných
druh tžko zjistiti, zdali eská houba jest s Friesovou totožná.

V rodech, kde takové množství druh si podobných, teba diagnosy
co nejpodrobnjší a co nejpelivjšího udání, kdy a kde se houba

objevuje. Jsem pesvden, že veliký poet druh Friesových
v rzných zemích udávaných jsou jinými, by i píbuznými druhy.

Jest jisto, že v dílech rzných zemí evropských se týkajících

jsou obsaženy veliké konfuse. Sám jsem vícekráte vidl, že i eští

mykologové urovali eské houb}- dle klí francouzských zapomí-

najíce, že ve Francii rostou jiné houby než v Cechách a že spole-

ných nebude ani polovina.
Z nifiecké, nám nejbližší literatury lze vážn mluviti pouze

o díle K i c k e n o v a S c h r (') t r r) v . M i g u 1 o v a kniha jest

nekritický, špatný kompilát a namnoze i plagiát. Ped touto knihou

každého jen varuji. Schróter jest dílo znamenité, samostatn

pracované, ale bohužel jen málo druh a z omezené are}^ obsahující.
Velmi pkné jest dílo R i c k e n o v o. aspo v nm vidti velké

osobní zku.šenosti a všude hojnost samostatných pozorování. Mnoho
však jest tu opt opisováno z Friese, aniž by autor udal, že popis
ne'ní vlastní. Skoro všude, kde není udán rozbor mikroskopický.



jest opisováno. Jedné vci se však divím: pro Ricken, jenž praví,,

že na díle pracoval pes 30 rok, žádné nové druhy neuvádí. Sám

jsem se pesvdil, že jen v Cechách roste tak veliký poet ne-

popsaných druh, že místy lze známý poet stedoevropských druha

skoro zdvojnásobiti. A nejsou to druhy pochybné, nýbrž tak zna-

menité, že o jich hodnot nelze pochybovati. Tabulky s malovanými-

houbami jsou v Rickenu tak mizerné, že by bylo bývalo lépe, kdyby

tyto mazanice vbec vynechal. Tabulky tyto nejsou k poteb.
Zde zmíniti se musím o dílech malovaných a atlantech huba-

ských. Mezi intelligenty, kteí rychle a lehce chtí se pouiti

o houbách, jsou zvlášt hledány malované atlanty hub. Známé a

typické houby ovšem tu snadno naleznou a od jiných rozeznají, ale-

k tomuto poznání lze dojíti také jiným a lacinjším zpsobem.

Vejde-li však nkdo do lesa s podobnou knihou, brzo i>ozná, že tu

roste na sta hub, které malovaným v knize neodpovídají. x\no'

lehce se stává — a to jsem sám v praxi pozoroval
—

,
že majitel

knihkupeckou reklamou velebené knížky urí houbu jedovatou za

jedlou a vydává se tak v nebezpeí otravy. Krásn a umlecky vy-

obrazené houby nalézají se ve spisu Bezdkové, bohužel jen,

že nejsou sprovázeny podrobným popisem a že vyobrazených druh

jest nepatrný poet. Než dílo toto pece jen vykonalo dobrou službu

budíc vštide zájem o mykologii, což i autor sám svými koovnými
pednáškami po Cechách vydatn podporoval, takže nelze neuznati.

Že Bezdk jest v dob novjší prvním prkopníkem eské myko-

logie. Jeho zásluhou jest také, že jmenovit v radách uitelských

vyvinul se znaný poet pilných mykolog, kteí známost hub ve

svém okolí rozšiují.

Malovaný obraz houby mže býti sice dobrou pomckou pi
urování, ale není všechno. Daleko dležitjší jest dobrý a podrobný

popis a pipojená pozorování. Slovem lze lépe vyobraziti houbu

než šttcem. \^ždy mnoho vcí vbec se vyobraziti nedá a mnohé

druhy jsou tak mnlivé, že mnlivost tuto jeden obraz nevystihne.
Proto radím každému co nejdtklivji, aby se držel slov, výkladu
a nikoliv obrazu. Vím, že instruktivní obraz kreslený s detailem

spor a jiných znak lépe pomže než drahý obraz malovaný. Ano
i dobrá fotografie jest nkdy velmi pounou. Konen, je-li i sbírka

hub v originálech nádhern malována (viz na p. skvostné malby
p. uitele Tyttla v Plzni), jest ješt otázkou, provede-Ii je dobe
repnxlukce.

Se zvláštní oblibou sestavovány bývají k urování hub dicho-
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toniick kllf. j>er,i iiei)ni'k-iii \ >ech kliii vuliec. iily i kliu pru

rostliny jvnosnubné. Cprava a obsah kliu cini vice mén dojem

povrchnusii a hraky vdecké, ['o bludném putováni dojde se ko-

nen ku jménu s nepatrnou diajínos«»u. btv. jakéhokoliv i)oueni

morfoltjgického nebo biologického. Štpeni ve vtve dv neb vice.

strunou cliarakteristikou oznaené jest asto nejasné a nevystiži-

telné, ponvadž nezidka jsou výjimky od pravidla a ješl astji

pechody /. jedné vtve do druhé a ponvadž nkteré druhy js«iu

tak mnlivé, že se do žádného rámce vtsnati nedají.

Podobný kli by k^men mohl býti aspo ponkud mlžným.

kdyb\ \}erpával veškeré druhy. Jak ale nidžnu dle nho sbíranou

houlni urovati, když v klíi viil:)ec schází. A obsahuje-li klí eských
htibai"U sotva i)tinti xšech eských hub, jesi pirozeno. že klí

takový jest bezcenný a neupotebitelný. Všechny klíe spokojují >é

s krátkou diagnosou a nezítlka i jménem latinským bez autora,

což jest nevdecké, nebo v pípad synonymiky jest totéž druhové

jméno zadáno od rCizných autor pro ])t rfizných druhi. Struná

diagnosa beze všech poznámek pak nás není s to vyvésti z pí^chyb-

ností. U každého druhu má býti nejen tplná diagnosa, ale i pi-
léhavé poznámk}" o stanovisku, vzrstu. 1)rir\. chuti, vni, dob

vyškytání se, velikosti a p.

Aby náš tená ml pibližné pontí, jak který rod jest na

druhy bohatý (aspo v Evrop\ uvedl jsem vžd} ])oet druh všech.

aby mohl zárove oekávati pravdpodobnost nalezení ješt jiných
driilui \ echách. Vím-li na p.. že nkterý rod v Evrop obsahuje

potize ti druhy a tyto z Cech znám. musím souditi o druhu, který

l)rá\ uruji a v rodu tomto hledám, že jest bd nový. nebo že

nepatí do tolioto rodu vbec.

Re'kne-li nám ale autor populárního hubae, že jeho dílo ';b-

sahuje všechny eské houby vbec, \pra\d však jen rod Corti-

narius obsahuje v Cechách tolik druh, co jeho celé dílo, pak ovšeni

stojí. to s pravdou smutn a s urováním podle vý-borného hubae

ješt smutnji.
I píruní knížka pro urováni zaáteníky má býti .sestavo-

vána peliledn a postupn ve velké, malé, menší a. nejienší sku-

píji}' pirozené, aby tak každý ml stále pehled o celém píbuzenstvu.
\A.erpá-li zaáteník jednu skupinu svým poznáním, nemusí již

více pi dalším' hledání o skupinu tuto se starati, ímž jest práce
zkrácena.

Sbíráme-íí houby, sbíi^ejmé vždy," 6 niožno. houby ndadiké,
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dokonale vyvinuté a sestárlé, nebo v každém vku houba má jinou

podobu a v mládí jeví znaky (velm, botky, prstence, barvu lupen

mléko a p.), které v stáí ztrácí, v stáí pak nabývá nkdy tak vý-

znaných vlastností, že houbu již dle tchto poznáváme (trhání a

ohýbání klobouku, zbarvení lupen, tvar a vyhlodání ten a p.)-

Je-li deštivé poasí, dej vždy nkterý kousek oschnouti a je-li

suché, ho nkterý kousek do vody. Tak poznáš, je-li houba hygro-

íanní, její zbarvení za sucha i vlhka, nebo je-li slizská. Pamatuj,

že pedležitým vodítkem jest vn a chut houby syrové a že vn
jest význaná jen na oschlé houb. Je-li vodou (za deš) napitá,

sotva voní.

Pi ochutnávání teba ovšem býti opatrným, abychom drobet

rozkousány z jedovatých hub nepozeli. Prudce palivými druhy

otrne po celodenním studiu (u holubinek nebo ryzc) jazyk nkdy
tak, že se stane bezcitný. Zkušený huba dle zápachu pozná již rod

a známé druhy okamžit (Inocybe, Cortinarius, Tricholoma, Clito-

cybe a j.). Útlé, rychle se rozplývající neb vadnoucí druhv

(Coprinus, Mycena, Omphalia) pi urování mj na stole pokryté

navlhlým jemným šátekem, nebo snadno se zcvrkají a rozpadnou

díve, než je uríš. Za letních parných dn uchovávej pinesené
z lesa houby ve sklep chladném a ješt lépe u ledu. V tch dobách

se houby za ti dny všechny kazí a máš-li jich asi 50 druh, ne-

staí ti as, abys je prostudoval.

Jest to skuten neskonale svízelnou okolností pro mykologa,
ie houby objevují se v lét najednou (po teplých deštích) ve velikém

množství tak, že sbratel nestaí je sbírati a urovati. Na to pak,

nastane-li zaschlé poasí, zmizí veškeré houby a m\4volog nemá co

dlati. Vzhledem k tomu radím, aby huba druhy tvrdé a suché,

které sušením se nezmní, v lét dával stranou pro urování v dob
zimní (tak Gasteromycety, Polyporus, Daedalea, Thelephora,

Stereum). Také rzné Discomycety lze v lét sušiti: zcvrknou se

sice v neforemný tvar, ale v zim ponoeny do vody, pkn obživnou

a dají se jako živé ohledávati.

Když jsem ml veliký nával hub (asto souasn od pátel
z rzných stran ech posílané), praktikoval jsem to také tak, že

jsem posud neznámou houbu uril dle rodu a píbuzenstva, napsal

podrobnou diagnosu, vykreslil celou i podrobnosti, provedl ohledání

mikroskopické — a vše nechal pro zimu. V zim pak jsem tyto

analysy dle literatury uroval. Po vtšin dailo se mn tak dobe.

Velikou nesnází jest u mnohých hub, že objeví se na stanovisku
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v jediném kusu a zmizí zde navždy. Vbec mnohé houby svým na-

hodilým a vzácným objevováním se jsou podivuhodné. Jiné ovšem

jsou lak hojné a pro uritá stanoviska tak význané, že zkušený

mykok)g urit oznaí, kde dotyný druh jist se také nalezne.

Pi studiu dej vždy nkterou houbu na barevný hladký pod-

klad, abys do rána vidl jaký prach výtrusný z houby vypadne. Pi
tom poznáš také na úk-mcích. jak se zbarvuje houba seschlá.

Nejdležitjším inomentem pi urování jest ohledání

mikroskopické. Povaha výtrus jest pro druhy stálá a tím

tudíž jest dáno nejspolehlivjší mítko pro posouzení identity

druh. Praeparát pro mikroskop pipraví se velmi rychle, neboí

staí jen nepatrný útržek pincetou z lupen neb rourek položiti na

sklíko. ezati neradno, dá to více práce a obdržíme tak mén
basidií a scházejí pi tom volné hyfy. Nejlépe jest uštípnouti malý

kousek z ostí lupen, aby dostaly se na praeparát také cystidy.

Tyto cystidy bývají tak \^'znané tvarem, že asto ihned rod a

nkdy i druh musíme poznati inocybe, Galéra, Mycena). Na
okularu teba stále míti mikrometr k mení velikosti výtrus, jež

jest pro druhy rovnž stálou a dležitou. Bez ohledání mikro-

skopického bylii by studium v nkterých partiích hub nemožné.

Výtrusy tvoí se skoro vesms bohat, takže dosplá houba je vždy

obsahuje. Jen nkteré Polyporaceae vzácn kdy vyvinují výtrusy,

což jest pro urování mnohých druh vlastností choulostivou.

U Discomycet asto dozrávají vecka s výtrusy až na vyvinuté
honb. Tu radím, aby se nechala houba v plechové krabice ve

vlhkém mechu nkolik dní, než vecka uzrají. Houby tvrdé, celý

rok trvající (Polyporus) bývají mimo vlastní výtrusy pokryty
množstvím výtrus nkolika druh po lese rostoucích. Tu velké

opatrnosti teba, aby se cizí výtrusy od vlastních dobe rozeznávaly.
Tato nepíjemná okolnost pekáží také v lét. když co den houby
<io pracovny nosíme a stále ohledáváme. Tu šátky, odv a veškeré

pedmty v místností jsou pokryty samými výtrusy z pi-
nesených hub.

Máme-li ku pomoci nkoho, kdo mže zhotoviti trvalý prae-

parát z ohledané houby, jest to velikou výhodou, nebo pro píšt
mžeme výtrusy srovnávati. Te-li však badatel sám, nemá asu, aby
praeparáty vyrábl. Tu se doporuuje ást houby usušiti a do

papírku s etiketou do budoucna uschovati. Výtrusy z usušené houby
se namnoze dobe zachovávají, ale nkdy také zcvrkají a deformují.
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Nevyhnutelné jest analysu mikroskopickou, jakož i celou houbu

pkn si nakresliti a nákres k diagnose pipojiti. Tyto obrazy pi

optném ohledávání, hlavn v píštích rocích, jsou nejcennjší po-

mckou pi studiu. Mykolog musí býti dobrým kresliem.

Na exkursi brával jsem botanickou plechovou torbu a do kapsy

menší plechovou krabiku na drobné, útlé houby, které by se

v torb mezi velkými otloukly. Není radno sbírati souasn do torby

jedlé a studijní druh}', nebo brzo torba jest naplnna a tžká.

Chceš-li sbírati také pro kuchyni, vezmi si s sebou spoleníka nosie.

Znamenit se osvduje jíti do lesa na houby studijní s lo—20 spr-

leníky, hlavn žáky a žakami. Já jsem tak iníval se svými po-

sluchai universitními. Ti se rozbhnou po lese a na konci lesa se

sejdou a každý pinese, co nalezl. Tak získá se bohatá koist.

Posílají-li .se erstvé houby postou, teba je dáti do pevné
krabice (nejlépe do devné, doutníkové) a proložiti suchým mechem
a dáti na poštu k veeru, aby šly v noci. Za chladných dn dojdou

vždy dobe, ale za vedrných docházejí hlavn Bolety a jiné masité

druhy shnilé a plesnivé.

Houby lze sbírati celý rok, nejmenší poet jich roste v jarních

msících, nejvíce od srpna do prosince. Nejvtší nmožství se jich

objevuje v teplém a deštivém podzimku. Tu nkdy není v pírod
skoro místeka, kde by houba nerostla a les jimi bývá pokryt

jako v pohádce. Za vlhké, a nemrazivé zimy rostou houby až do

bezna. Bývají to pak namnoze vzácné, pro zimu zvláš význané
druhy. Tul^aria pellucida na p. roste v tráv a zahradách po celou

zimu až do jara a krásná, velká Clitocybe cyathiformis pone se

zpravidla objevovati až o Dušikách. Tvrdé houby devní možno
sbírati celý rok, hlavn ale v zim. Rostou na paezech, na kmenech,
hlavn churavících a zvláš výborné nalezišt jsou ohrady obchod-
niku drivim.

Uschovávání hub ve sbírkách.

Studium rostlinstva a živoišstva. jímž snažíme se vystihnouti

píbuzenské vztahy druh, rod a eledí, zakládá se na neustálém

srovnávání známých již druh. Za úelem tím hledí badatelé se-

brané rostlin}' ve sbírkách uchovávati, aby nov nalezené druhy se

starými kdykoliv mohli porovnati a posouditi. Cím bohatší jsou
pomocné sbírky, tím urení a úsudek o systematické hodnot nov
nalezeného druhu jest dokonalejší. Proto jest urování rostlin pro
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zaáteníka, jenž posud málu zná, vždy obtížné a je-li obor, kterým

se zabývá, obsáhlý a mnohu trplivosti vyžadující, obrací se každý

v dob pítomné radji k oborm jiným. K studiu systematickému

zakládají se proto v ústavech herbáe a jiné sbírky. Tato vdecká

pomcka stává se ale v mykologii ve velké míe nesnadnou, ano

namnoze nemožnou, ímž studium mkkých, jen krátkou dobu

trvajících hub jest nesmírn stíženo. Mkké, kloboukaté houby,

jako hiby, holubinky, muchomrky a j. v lét se rozpadají již tetí

den a usušíme-li je, zcvrknou se tak, že ztrácejí svou podobu,

velikost, barvu, konsistenci, takže v tom stavu nelze jich k srovná-

vání v budoucnu upotebiti. Mykologové sice také houby tyto

v papírech jako jevnosnubné rostliny suší, ale takovéto houby v her-

báích uložené jsou žalostné a varuji vlastn každého, aby jich

k srovnání užíval, nebo lehce miiže býti uveden v klam.

Jinak konservovati houby jest spojeno s novými obtížemi a

výlohami. Nakládati je do líhu v lahvích se nedoporuuje, dílem ze

houba ztrácí barvu, ztvrdne a zkehne, dílem se i deformuje, dílem

jest líh pi tak velikém nmožství drahá tekutina, dílem se lehce

odpauje a konen jsou podobné sbírky vždy ve velikém nel ez-

peí požáru. Já po dlouhých pokusech ustálil jsem se na následující

method konservaní. Užívám sklenných válek s rovným ústím,

jež uzavírám korkovou zátkou. Do válek nalévám tekutinu smí-

šenou z devíti desetin vody a ostatní z tresti octové a pileji pak
nco málo formalinu. \' této tekutin houby dobe se zachovají,

netvrdnou, podrží tvar i barvu na mnoho rok. Jen nkteré vy-

pouštjí barvivo, a to tak urit a pravideln, že i tato chemická

vlastnost mže co diagnosa sloužiti. \'áleky mám velikosti v pr-
mru 2—4 cm. Takto uložené mohu pohodln kdykoliv bez vyndá-
vání lupou ohledávati a váleky s etiketou na pomrn malé pldše
lehce sestavovati. Velké houby ovšem musí dány býti do velkých

sklenic, ale snažím se radji i velké houby rozezati a do válek
vpraviti. /\by se nemusily otvírati k vli ohledávání výtrus, dávám
usušené kousky do papír (jako mechy) anebo plechových krabiek.

U Gasteromycet a Tuberaceí dávám ást do válek s tekutinou,

ást usuším a uložím do plechovek nebo prázdných skleniek.

Houby, jež usušením sice se zcvrknou, ale namoením, do vody
znovu nabývají své podoby, jest radno sušiti a do plechových
krabiek nebo do prázdných skleniek a válek sklenných ukládati.

Pi studování dají se na bílou misku s vodou, kdež po chvíli na-

budou podoby jako za živa. Takovéto houby se vlastn ze všech
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nejkrásnji ve sbírkách udržují. Jsou to veškeré Discomycety,

Marasmieae, nkteré Omphalie a Myceny. Všeobecn pak radno

houby usušené pechovávati v tsn uzavených krabicích plechových

nebo tsn zazátkovaných sklenikách, aby hmyz k nim vniknouti

nemohl. Díve ale musí býti sirouhlíkem otráveny. V^ýborn se mn
osvdovaly váleky rzné velikosti, s tenkým sklem a niklovým,
tsn piléhavým víkem uzavené, do nichž uzavírají se suché

drobné houby. Tyto mohou se lupou ohledávati, aniž by se z váleku

vyndávaly.

Devnaté, namnoze velké houby, nebo kožovité sice usušen)

pkn tvar i barvu ve sbírce podržují, ale lehce bývají ve skíních

napadány hmyzem fhlavn Annobium paniceum), který je úpln
na prach rozežírá. JsdU tc hlavn veškeré Polyporaceae a Hydnaceae.

Thelephoraceae, Clavarie a j. Tu nezbývá nic jiného než každý rok

na podzim je dáti do bedny do plynu sirouhlíkového k otrávení,

kdež zahynou nejen brouci a jich larvy, ale i vajíka. Ale tato opt-
race nmsí se každý rok opakovati, což vyžaduje nmoho práce a

a.-u. Njaké vykuování nebo zápach z rzných chemikálií nejsou
nic platný. Otravování sublimátem jest pro mykologa nebezpeno,

ponvadž, pi vtšífn nniožství se vzduch výpary sublimátu otravuje.

Etikety na suché, velké kusy radno jest pilepovati.
Pomrn nejlépe se usušeny zachovávají Gasteromycety, jež

také hmyzu tolik nepodléhají. Ovšem že se musí do sbírek ukládati

úpln suché. Sbírky suchých hub musí býti uloženy v místnostech

naprosto suchých, nebo ve vlhkých pesnadno plesniví a rychle celé

mycelieni živým se povlékají. Devní pak druhy mohou i okolí na-

kaziti (Poria, Merulius, Coniophora).

Houby, jež nám jiný pinese nebo zašle, budtež ihned ádn
etiketovány s udáním nalezišt, stanoviska, doby sbírání a sbratele.

Houba bez etikety ve sbírkách stává se bezcennou. Vždy -neopome
udati, na jakém druhu kee neb stromu devnatá houba l)yla sbí-

rána, nebo již tato okolnost vede nás asto k posouzení druhu.

Radno pro jistotu pi Polyporu vždy nechati kousek deva, které

se pak muže vždy mikroskopicky ohledati. Zjistil jsem takto n-
kolikrát, že sbratel falešn oznail strom, na kterém houbu sbíral.

Perennující houby na paezech nebo na devech na zemi ležících

bývají nkdy zemí a neistotou tak pokryty, že sotva jich tvar a

barva jest znatelná. Také plísn bývají na nich hostem. Tu jsem
houby v mkké vod rozmoil a mkkým kartákem vyistil, takže

neporušeny a pkn zbarveny se objevily.
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Požívání jedlých hub. Houby jedovaté.

rožívání mnohých druh hub z uddleni Ilynienomycetu,

Gasteroniycetu, Tuberacei a Discomycet bylo bžné už v dávných

dobách. ímané, povstní svým labužnictvím, jedh nniohé druhy
v rozHné úprav, hlavn císaku a lanýže, jak píuKj z nkterých

latinských autoru se dozvídáme. P 1 i n i u s podrobn popisuje cí-

sakjj. již Suetonius nazývá »cibus deorum«. Císa Claudiu>

byl náruživým milovníkem hub, až jej i jeho manželka Agrippina
otrávila pimísivši k upraveným houbám jedu.

I v pítomné dob v mnohých zemích jedí venkované a mšfáci

v lét veliké množství hub. Jest to jmenovit v echách, v nkterých

krajinách Nmecka, v Itálii, Francii, v Rusku, v Karpatech atd.

V Rusku a Sibii provozuje se houbami rozsáhlý obchod. Houby se-

tu sbírají ve velikém množství, a to perozmanité druhy a nakládají

do velkých sud v soli nebo oct, nebo i suší. \' dny postní, kd}"

maso není dovoleno, jí se pouze polévka nebo jiné pokrmy z hub

upravené. V ruských mstech v dob zimní jsou celé trhy, na nichž

se konservované houby prodávají. V nkterých krajinách ale jest

takový pedsudek proti houbám (ano i hibm), -že vbec houby se

nesbírají a xšeobecn za jedovaté považují. Tak jest hlavn
v Alpách a v nmeckých zemích. Tu nalezneme v lét v le^ícl^

spousty nejkrásnjších hib, které nikdo nechce a nezvedne.

\' Cechách již v pedešlých stoletích znalost jedlých hub byla

veliká a pražský trh zásobován vždy bohat od venkovan pináše-
nými houbami. Nyní dovážejí se do Prahy v lét ohromné spousty

hub, které sbírají pij venkov chudí lidé, z nichž mnozí v hubaeni

nalézají svou celoroní existenci (na Cernokostelecku, Zbirovsku,

v Polabí a j.). Tito praktití hubai znají jedlé houby velmi dobe,
sám jsem- od nich v lese nezídka dležité zprávy v tom ohledu

obdržel. Nkteí odvážejí na trh pouze hiby, ale pro svou potebu
v lese sbírají druhy holubinek, jedlé Amanity, žampiony, kuátka
a jiné druhy, o jichž cen kuchyské jsou jako mykologové pe-
svdeni. Špatn znají houby na trhu pražské pekupnice a hoky-

náky, jež dosti asto i podloudn pimísené jedovaté druhy obe-

censtvu prodávají. Na trhu pražském dovolen jest jen uritý poet
druh hub k prodeji a dohled úední provozuje se dosti písn. Jen
nedostaten pihlíží se k tomu, aby se neprodávaly hiby nkolika-

denní a již nahnilé. Prodavai zpravidla pimísí staré neprodané

hiby k novým nechtíce míti žádné ztráty. Rostou-li za deštivého
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poasi hojn hiby, objevuji se jen tyto ve velikém množství na

trhu a jiné druhy ani nelze spatiti. Nerostou-li ale hiby, picházejí

na trh velmi rozmanité houby a tu teba velkého dohledu.

Jedlých hub jest veliké množství, ale rovnž jedovatých. N-
jakého všeobecného kriteria, podle kterého by se jedlé houby od

jedovatých rozeznávaly, není. U holubinek sice celkem jest pravda,
že palivé jsou jedovaté a nepalivé neškodné, ale jinde brzo po-

známe, že palivé, páchnoucí a hoké jsou jedlé, kdežto sladké,

lahodné a aromatické jsou jedovaté. Jediný prostedek, jak jedlé

od jedovatých se dají rozeznati, jest znáti je z praxe. Této praxe

nabýti mžeme bu pouováním od zkušených znalc, nebo studiem

pomocí literatury. Ovšem knížka, která obsahuje povrchn namalo-

vaných nkolik kop hub, nám málo jest platná, nebof v lese každý

spíše vždy najde druhy, které v knížce nejsou. Maluje-lí pak autor

ve svém spise obecný hib, ryzec, klouzek, žampion, muchomrku,
špiník, lišku, kuátka a jiné všeobecn známé houby, jest to zby-

tenost, kterou se jen dílo zdražuje.
Kdo houby dobe nezná, dobe uiní, když omezí své sbírání

jen na híbky a ryzce a jiné nechá být, nebo velice snadno sebrati

mže omylem krut jedovatý druh a sebe otráviti. To platí jmeno-
vit o mladých houbách. Již na p. lesní žampiony (a i polní) jsou

I>odobny tolik jedovatým druhm, s nimiž pohrt>mad rustávají, žf

nebezpeí jest tu veliké. Nasbírá-li kdo více druh hub a není si

o nich jist, nech dá si je od znalce prohlédnouti, než je odevzdá

kuchace. Lišky jsou na p. tak znatelný a všeobecn známy — a

pece ve spolenosti jích rostou zcela podobné druhy, jež jsou

jedovaté. Špiky na mezích a pastvinách jsou tak obecné a tak

lahodné, ale pec s nimi rostávají rzné jiné, velmi podobné, ale

jedovaté druhy. Mladé jedovaté Amanity se od mladých žampion
na pohled nerozeznávají.

Zkušený huba ovšem pozná na první pohled každou jedlou
houbu v každém stadiu vývoje, ale v nejhorším pípad rozhodne
u nho aroma neb chu. Já po lese sbírám od darebných lidí roz-

kopané žampiony i v drobných kouskách, které jen ichem analysuji.
Podobn tak iním s Entoloma clypeatum. Tricholoma ^lí-ambosum,
Tr. columbetta.

Lehkomyslnost, s jakou chodívají zvlášt Pražáci v lét na

houby sbírajíce šmahem všechno, co v lese potkají, jest trestuhodná.

A není proto divu. když v lét co den teme o hrozných otravách

celých rodin.
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Jednu z hlavních pravidel pru sbratele hul) budiž, ne>biraii

staré, již v rozkladu se nalézající jedlé houby, nebo v tom stavti

rychle vyvinují se jedovaté látky v houb, stejné jako v rozkládající

se mrtvole. Pamatuj tež, že i nahnilými hf-iby pivoditi si mžete
tžkou otravu. V horkých dnech v lét, když hubai celé nše hib
do Prahy expedují, bývají asto tyto již zpaeny a tak již velice

nebezpeny. Hubai na Cernokostelecku toto dobe \dí a i)ri»to

jezdí do Prahy s houbami v noci za chladu.

Proto pinesené z lesa houby mají se snísti ješt tentýž den.

Rovnž nemají se uvaené houby nechávati na druhý den.

Druhé základní pravidli> pro požÍA-atele hub jest, vaiti neb

smažiti neb dusiti houby jedlé nejmén celou hodinu. Tím ?e mnohé

látky škodlivé pemují a houby stávají se neškodnými, telna za

syrová byly jedovaté. Odtud pochází praxe, že nmozí sebrané houby

ped vaením zpaují vaící vodou. Toto opatení jest na p. nutné

u chapá. ()k(jlnost tato jest píinou, pro o mnohých houbách

píší jedni, že jsou jedlé, jiní. že jsou jedovaté. Obojí jest pravda:
do1)e uvaené jsou jedlé, nedovaené jsou jedovaté, já sám jsem

jednou sebe i celou nxlinu zle otrávil druhem Tricholoiua flavo-

l)nmneum, který jsme bezvadn ped tím celé prázdniny jedli. Bylo
íile deštivé poasí (na venkov) a díví, kterým kuchaka h<vuby

dusila, bylo mokré, špatn hoelo a houby nedokonale se produsily

a otravu zpsobily.
Nkteré houby jsou zvláš tžce ztravítelny a zpsobují u lidí

se slabým žaludkem tžkosti, ano i dávení. To platí jmenovit
o všech Tuberaceích, Gasteromycetech a 14ydnech. Jsou-li pak tyto

hotiby již staré (tak u Sclerc)dermy), mohou dokonce i otravu

pivoditi.

Chceme-li se o njaké houb pesvditi, je-li jedlá, jest to

zajisté odvážné poínání, odhodláme-li se ji usmaženou snísti. Týká
se to hlavn druh, o jichž jedlosti si autoi v literatue odporují
(tak na p. u satanáše). Já tak inívám tímto zpsobem: Nejprv
dám dobe produsiti malé kvantum houby a požiju ji sám jediný

jsa pipraven s projímadlem, abych ji v pípad otravy z tla vy-

vrhnul. Když se nic nestalo, požiju jindy vtší kvantum ekaje na

výsVtlek. Pak ji teprve zaadím mezi pravidelné jedlé houby. Moji
assistenti v botan. iistavu sndli jednou z trhu pinesené satanáše

beze všech následk.

Vzpomínám asto na pokusy, když jsen^ puprv-é s úzkostí dal

dusiti kováe (Bol. erythropus a B, luridusV Dnes ale s radostí
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sbírám kováe jako hiby a smju se lidem, ktei je v lese nechávají

státi jako jeclo\-até.

Chu, lahoda, vydatnost a ztravitelnost jedlých hub jest roz-

liná. Klame se. kdo mysli, že hiby jsou nejlepší a nejchutnjší
houbou. Amanita rubescens, Am. caesarea, Psalliota arvensis,

Tricholoma gambosum, Russula virescens a K. cyanoxantha jsou

daleko lahodnjší. Jako základní pravidlo ze zkušenosti uvádím, že

nejlépe se doporuují smsi hub k úprax kuchyské. Sms z holu-

binek, lesních žampion, nco málo lišek, málo^ špiek a i
—2 hib

dává královskou -veei. Nkteré houby hodí se dobe do polévek,

ale mén k dušení. Polévkové houby jsou: Pholiota mutabilis, Lyco-

perdon caelatum, Boletus flavus, luteus, granulatus, Amanita

rubescens.

K nakládání do octa pro zimu hodí se ryzce, václavky, lišky a

mladé híbky. Nejchutnjší jsou ryzce a \-áclavky. Ze žampion,
rostou-li v okolí ve velkém nniožství, lehce vyvaruje se tres

houbová. Z jakýchkoliv Bolet he, protože obsahují nnioho slizu.

Také Amanita rubescens dává dobrou tres. Houby na zimu nesuŠ,

nýbrž nakládej do soli!

Sušené houby vyžadují nmoh<j práce, zvlášt za deštivého po-

así, a nepinášejí mnoho užitku, nebo za ti msíce vyichnou a

ztratí chu. Do soli se však rychle naloží a v soli výborn uchovají

pi chuti i po dva roky. Houby se solí dávají se do polévky, která

se ale již nesmí soliti. Také k masitým pokrmm výborn se hodí.

Nakládání jest jednoduché a snadné. Do velké lahve se širokým
hrdlem (nebo i velkého kamenáe) nakrájejí se pinesené houbv a

zasypriu se hrstí soli. Tato za malou chvíli vyssaje z hub vodu a

houby nakrájené ztratí na objemu. To se oi)akuje tak dlouho, až

láhev jest naplnna. Daly-H se do lahve houby píliš mokré, musí
6e druhý den s nich voda slíti. Byly-li sušší (za suchého poasí),
nechá se voda (v malém množství) na nich státi. Za mokrého poasí
mají se pinesené houby vždy na vzduchu aspo pl dne osušiti.

Po 14 dnech istou mchakou smakej a zamíchej houbami ve

s klenici, ímž vybhne mnoho vzduchu a houby v lahvi sklesnou

hluboko. Láhev pak musí se ješt doplniti. Za msíc radno optn
houby promíchati, aby veškerý vzduch odešel. Nyní teprve smí se

pergamenovým papírem neb i píklopem uzavíti. Dokud vidíš na

dn nebo mezi houbami uprosted nerozpuštnou sl, bud jist. že

roztok jest nasycen a houby nemohou se zkaziti. Povrch hub v lahvi

zasyp solí. aby utvoila kru.



lluiiby takto uchuvan ješt po roce jsou Uljezne aromatické a

výborné chuti. Radno žampiony dávati do zvláštních lahvi, ponvadž
.>e zvláš h(»di k zadlávaným masitým pokrmm. Do soli nakládati

se mohou všechny jedlé houby, ale nejspíše se hodí Boletus edulis,

J'>. luteus, granulatus, Tholiota mutabilis, Cantharellus cibarius,

Amanita rubescens, Marasuiius oreades, všechny Psallioty. Velmi

vydatné jsou mladé Sclerodermy,

Úprava jedlých hub jest obecn známa. Dusí se s vejci, petrželí

a kmínem, dusí se i bez vajec, smaží se ízky, vaí se s kyselou

smetanou atd. Francouzští autorové uvádí ješt jiné recepty, jme-
novit ku píprav císaek a muchomrky ervenavé. Jeden
z lakových recept zní : erstvé, mladé, oloupané a rozkrájené houby

pono na kastruiek do roztaveného másla. Njakou chvíli lžící

míchej a dus. Rozsekej na kaši petržel, cibulku, por, nco málo

dymiánu a smíchej se sladkou smetanou. Dej tuto sms do kastrolu,

míchej, pidej soli a pepe a nes asi po hodin dušení na stl.

\'šeobecn platí pravidlo, že se mají k jídlu sbírati houby

erstvé, mladé a co možno vodou nenasáklé. Za deštivého poasí
vodou nasáklé houb}' jsou nechutné, ano i nebezpené. Wšechny

houby, jichž pokožka na klobouku se loupe, oloupej. V této pokožce

bývají obsaženy prudké látky anebo odporný sliz. Bývá zvykem, že

staré, nahni va jící hiby se suší, což jest ale nebezpené poínání,
nebo mohou býti v tom stavu jedovaté.

Jisto jest, že houby obsahují množství výživných látek, jmeno-
\'n bílkovin a že by mohly býti po mase pro lovka nejvydatnjší

potravou. Zvlášt mladé houby mají více procent bílkovin než staré.

I hlohydráty obsaženy jsou v houbách poskrovnu. Z tch píin
dctporuují mnozí požívání hub jako náhradu za pokrmy masité.

.V tom ohledu muisíme býti v posuzování prospchu z požívání hub

opatrní. Houby sice mnoho bílkovin obsahují, ale jsou tžce ztra-

vitelné. takže jen vehni malá ást jich v žaludku se zpracuje, vt-

šina odchází z tla neztrávena. Proto hodí se vždy houby jen jako
koení a jako písada k jiným pokrmm, jichž chu zvyšují a iní

píjemnjší. Jíme-li na p. houby dušené s vajíky na másle,

zvýšíme lahodnou chu tét<o veee, ale do tla pejde živina z va-

jíek a másla, ale houby namnoze ostanou neztráveny. Zde ovšem

jest opt vc individuální pc>dle toho, í žaludek lé|>e pracuje. 7.e

by však nkdo trvale dlouhou dobu pouze 'houbami živiti se mohl,

velice jiíochybuji. Význam hub v tom oliledu jest pro lovka
neveliký.
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Jest mnoho lidi, kteí z idiosynkrasie houby vbec poživati ne-

mohou a požij i-li jich, trpí následky otravy.

Z mnohonásobných zkušenosti mohu potvrditi, že požíváním

hub léí se a tuží slabé nervy. Nervosním co nejvíce se doporuují.

Již starým ímanm známo bylo, že jsou houby mocným aphro-

(jisiakem. Jelenkám (Phallus impudicus) pisuzovali v stedovku

moc proti dn a slabosti pohlavní.

Veliký poet hub obsahuje prudce psobící alkaloid a m a n i t i n

(Có Hi2 Az O,), objevený r. 1826 Letellierem. Jest to hmota tekutá,

tekavá, odporného zápachu a lehce ve vod rozpustná. Tato látka však

prý jest opt složena ze dvou jiných, z nichž jedna sluje (dle Buu-

diera) b u 1 b o s i n a jest zvlášt hojn obsažena v prudce jedovatých
muchomrkách Am. phalloides a Am. citrina. Nejnovji se ale

praví, že alkaloid v muchomrkách obsažený jest velice podoben
a t r op i n u a jeví p'odobné otravy jako tento. Zdá se podle všeho,

že chemická povaha tchto jed není posud dobe zjištna a že

množství jed tch ídí se dle druhu houby a také dle stanovisk a

zemí, v nichž se vyškytá. Tak jest Am. niuscaria v severních zemích

mén jedovatá než v jižnjších. Proto mohou v Sibii z ní pi-

pravovati opojný, ale neotravný nápoj, což by již v Cechách bylo

,nemožno. To platí ostatn i o chemických vlastnostech rostlin

kvtnatých (konopí, mák). Rovnž nelze pochybovati, že v rzných
dru'zích hub budou asi rzné druhy látek jedovatých. To vyplývá

již z té okolnosti, že otravy houbami rzných druh probíhají

rzným zpsobem.

Nejnebezpenjší jsou otravy muchomrkami, hlavn druhy
Am. phalloides a Am. citrina, ponvadž jed pone psobiti až po
nkolika hodinách (teba až po 24), když vešel v obh krevní. Tu

pak nutn následovati musí smrt, nebo není žádné pomoci.
Amanitin i bulbosin se stává neškodným, ponoí-li se houby

jedovaté na chvíli do vroucí vody, do níž pidán ocet a sl. Tak prý
lze i obecnou muchomrku (Am. muscaria) uiniti jedlou. Venko-
vané na Rusi sbírají v lese veškeré houby vbec, ale vaí je pak
ve vod s octem a solí, \'kyáu pak slévají a na to teprv houby k jídlu

znova smaží neb dusí. Ku podivu tento prostedek uiniti houby
jedovaté jedlými znal již P li n i u s.

Nejobyejnjší otravy jedovatými houbami jeví se tím zj)-

sobem, že otrávený v pl hodin po otrav pone cítiti tžkosti

žaludení a brzo dostaví se prudké dávení a asto i prjem. Tu
jest vždy otrávený zachránn, nebo požité houby úpln vy\'rhnou
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se z léla. Ale kruté bolesii, horki>sl a teba p^ 14 ilni trvající /.ma-

játnlost a tžkosti žakideiií (zanícení žahidku í stev) trápí ne-

mocného. i'rudké otravy honbami pivozují nejbolestnjší a nej-

hroznjší smrt. Kdo se jednou houbami otrávil a zachránil se, cítí

teba dva roky veliký odpor proti všem houbám.

Jiné >travy nejsou bolestné a prosty dávení, ale p<j tle n-i

J<ži zjevuji se ervené skvrny a vyrážky, oi teští, na sliznicích

objexiijí se vedy atd. Já sám i má rodina jednou po požití Clito-

cybc nchulosa byli jsme poseti krvavými skvrnami beze vší bolesti,

asi jako stává se pi neštovicích. J

Bulbosin istý (extrahovaný) psobí asi smrteln i v nej-

nepatrnjší dávce.

Stane-li se tudíž otrava houbami, teba k tonni hledti, aby

njakým dávidlem (na pr. ricinovým olejem) co nejrychleji zpúsv-

bilo se dávení a vyvržení [X)žitých hub. Protijed proti bulbosinu

a amanitinu znám není. Otrávený cítí vždy velkou žíze, avšak píti

nesmí, nebo se jed ve vod rychle rozpouští a tím rychleji d"

tla vtebává.

Také nahnilé hiby a jiné houby jedlé zpsobují otravu, která

poíná prudkým dávením a bolestmi žaludeními.

Ponvadž u nkterých jedov-atých hub staí i malý úlomek

(i—3 gramy tžký) k otrav, máme pi sbírání hub ])ozor dáti, aby
k jedlým h(jubám nepimísil se idomek houby jedovaté. Proto

vdetí mykologové nemají houby jedlé, urené pro kuchyni, dávati f
do torby nebo vaku mezi houby studijní. Pochodem rozdrobí se

obyejn lupeny nebo ten a tíš lehce vnikne mezi lupeny jedlých

hub. Pak mže nastati slabší otrava a budott podezívány nevinné

jedlé houby. I prach výtrusný, který jmenovit za klidu noního
v nmožství vypadává, mže z jedovatých druh potísniti

houby jedlé.

Pi sbírání pak zvlášt pozor dáti teba na mladé, nevyvinuté

houby, jež lehce mohou rsti ve spolenosti mladých jedovatých, m

Jak lehce mže se ol^ecný hib za jiné zamniti a sbírati, stalo se I
i mn jednou, když jsem se hiby sebral v buin mladé kusy Bo].

"

íelleus a tyto také sndl, a svou hokostí mn valn nechutnaly.
Proto budiž heslem všem hubam: ute se dobe znáti

jedlé houby a buríte pi jich sbírání nejvýš opatrní.
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Hymenomycetes. Houby rouškaté.

(Viz str. 32)

A) PÍ. pevná, masitá, ideji devnatá, namnoze veliká a rzn
vytváená (jako klobotik, kyj, stromkovitá atd.), z hust spletených

hyf sestávající, na celém povrchu nebo jen na nkterých místech

rouškou z kolmo postavených hustých basidií složenou povleená.

a) Hym. (r(niška) povléká ploché lupeny na spodu kl.

raprskovit se rozbíhající, kl. obyejn na t.

pisedlý, ídce obrácený ,, ,
. Agarkaceac.

b) Hym. (rouška) povléká stny rourek tsn jako

plásty na spodu kl. (ideji na hoejší stran)

spojených. Ústí rourek okrouhlá, hraniatá nebo

labyrinticky zprohýbaná, nebo i zvolna v lupeny

pecházející , Polyponueae.

c) Hym. (rouška) povléká dlouhé, oblé ostny, hrbol-

ky nebo ploché hebínky na spodu klobouku,

ídce na povrchu korovité plodnice .... Hyd)iaccue.

d) Hym. (rouška) povléká celý hladký povrch ma-

sité, kyj ovité nebo stromkovité pl Clavariaceae.

e) Hym. (rouška) povléká jednu stranu neb i celý

povrch devnaté, kožovité nebo blanité, lupenité,

kovité nebo nálevkovité pl Thelephoraceae.

B) Pl. jako plísovitý, pavuinatý povlak na podkladu (sub-

strátu), na nmž vynikají jednotlivé, dohromady v hym. nespojené
l^asidie

, , , , Hypochnuccac.

(Náleží sem drobné houby, jež jako plísovité, bíle, hnd a

jinak zbarv^ené povlaky pokrývají paezy, kry stromi°i, setlelé v-

tévky, setlelé listí a p. Nejznámjší rody jsou Hypochmis Ehr. a

Tomentella Pers.)
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Agaricaceae. Honby bedloviié.

í. Hym. (rouška) povléká nízké, tupé lištny nebo

žilky, asto pín spojované neb aspo hojné
vidlené na s]). kl., namnoze masitého Cantliarelleae.

2. Jlym. (rouška) povléká ploché lupeny, tlusté,

masité, voskovité, proídlé Hygrophoreae.

.3. Hym. (rouška) povléká lupeny ploché, jež se pak

jako celá houba kašovit rozplývají Coprineae.

4. Hym. (rouška) povléká lupeny ploché, nerozplý-

vavé. Dužnina plodn. složena z tenkých, útlých

hyf a tlustých mlénic, namnoze mlékem napln-

ných. Mimo to mezi hyfami veliké kulovité bu-

ky, jež dužnin zvláštní porosní vzezeni dodávají Lactarieae.

5. H>Tn. (rouška) povléká lupeny ploché, nerozplý-

vavé. Dužnina pl. složena ze stejných, útlých

vláken hyfových. Plodnice kožovité, nerozpadavé,

nýbrž kožovit sesychající a vodou (deštm)
znovu oživující Marasmieae.

6. Hym. (rouška) povléká lupeny ploché, nerozjplý-

vavé. Dužnina ze stejnorodých hyf. Pl. masité,

v stáí zetlívajicí, rozpadavé, mizící, deštm

neoživujíci Agariceae.

Cantharelleae. Liškovité.

a) Pl. s centrálním tenm Cantharellus.

b) Pl. s postranním tenm nebo bez ten, hbetem
kl. pirostlé.

a I Na velkých mechách rostoucí, tence lupenité,

mkké Leptoglossum.

P) Na dev rostoucí, tence a suše kožovité . . Trogia.

Cantharellus Adans. Liška. Obr. 2.

Houby mkce nebo spíše elastin mas., menší i drobné, barev

žlutých, šedých, erných až i bílých, ídce fialové. Kl. asto nálev-

kovitý, v ten dol zvolna ztenený, s 1. zvolna sbíhavými, brzo

tlust a nízce lištnovitými, brzo dosti širokými, ale nejastji optn
vidlinatými ano i pín spojovanými. Pr. výtr. bledý, výtr. na-

mnoze skoro kulovité, hladké, bezbarvé, 4—8 na basidiích, nkdy
pouze 2. Cyst. zídka kdy vyvinuté. Dužnina velmi asto siln

aromatická.
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a) L. tliisfc, nízké, oddálené, optn vidlené a pín spojované.

a) Kl. sice poslés nákvkovitý, ale v dutý . neprovrtaný.
*
Druhy crven-fialovc.

C. clavatus Pers. 1801. L. kyjovitá. PÍ. nejprve dlouho kompaktn
klinovitá, pak v kl. nálevkovitý, 4—5 cm š., asto jednostranný,
v krátký, asi i cm ti. tr. zvolna zúžený, fialov ervený (nkdy s to-

nem žlutavým), asto kadeav vlnitý, tlust elastin mas. L. nízké,

tlusté, oddálené, masov fialové, zvolna sbihavé, vidlené a pín
spojované. Dužnina bílá, bez zápachu. Vý^tr. válcovit ellipt.

10—12 V-'

V trsech nebo v hustých koloniích, kruhy tvoících, ve vlhkých jehli-

natých lesích pohorských. \'šeobecn v Brdech a Šumav, Police n. M. (B),

Pecny u Ondejova, Medník n. Sáz. (\M.). — jest dobrá, jedlá houba. Venko-

vané jí íkají také »zuby«. 8.

**
Druhy sluté až oranžové.

C. cibarius Fr. 1821. (Ag. canthar. L.) L. obecná. Celá žloutkov

žlutá, kl. lysý, ale v mládí pod lupou jenm sametový, suchý, 3
—

7 cm

š., rovný, s okr. siln podvinutým a lalonatýni, ztuha mas., dol
zvolna ztenený. T. tuhý, bledší. L. oddálené> tupé, nízké, sbihavé.

vidlené, asto kivolaké. Dužnina bílá, mírná, libesn vonná. Výtr.

krátce ellipt. 7—9 [i

Roste v lesích vŠehu vlruliu z rovin až do lior, od ervence do zimy. Podle

toho, pod jakými stromj' roste, rozeznávají se biologické odrdy. Pod smrky

jest menší a syt žloutková, pod bízami jest veliká, masitá, blavá. Tak i v du-

binách a habinách. \' borech jest blavá :i tlust mas. Jest to houba jedlá^

výborná, a nesnadno ztravitelná. Sbírá se ve velkém množství po celé

léto a na trzích prodává. \'yznamenává se tím, že není napadána ani hmyzem
ani slimáky. \" borech polabských rošte v spoustách jako naseta.

C. amethysteus Ouél. 1875. L. naervenalá. Podobá se úpln ped.,
ale: kl. jest na žlutém podkladu drobounkými naervenalými pi-

tiskly ni i šupinkami posetý, asto s tením, dol sehnutým okr.,

L bledší, pomakáním (jako t.) hndnoucí, dužnina v kl. na lomu

trochu do zelenavá, ('"oni nepatrn.

Ayskýtá se mnohem ideji na podobných stanoviskách jako ped. a

obyejn pospolu. Nalezl jsem ho tém ve všech krajinách. Hojn u Jevan,

Mnichovic, Ondejova, Chrást u Chru-limi (Zv.). — P. u. Rohlena tvrdí, že

se jeho rodina honbou touto nkolikráte otrávila. Sám nemám zkušenosti.

C. pallidus sp. n. L. bledá. Úpln podobná 1. jedlé, ale: kl. na po-

vrchu bledý, slab krémový, na okr. bíle plstnatý, t. bílý, dole bíle

plstnatý, pomakáním rychle žloutnoucí až i hndnoucí, 1. bled má-

slové. Voní jako 1. jedlá.
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\' lesich jehlinatých vzácn. Na nkolika místech u Mnichovic a Onde-

jova, u evnic (Kav.). — Je-li jedlá, nevím.

C. Cavinae sp. n. L. Kavinova. Podobná 1. jedl, ale nini;hem

menší a úflejH, celá sáiv ervené oranžová, t. asto smákly a ve

2 kl. rozdlený, 1. v stáí pobledlé, výtr. válcovité, I2 [a- Voní pe-
líb^:n a siln, ale jinak než 1. jedlá.

Vzácn, ale v nkterých krajinách co rok se objevuje. Zpravidla pouze

v teplých dubinách a habinách. Tak na více místech u Mnichovic (Plechá),

Kunice, Struhaov, Jevany, íany. 8. — C. subcarneus Fayod 1893 a C. mi-

niatus Fayod 1893 (Avu. etc. Torino) z horní sev, Itálie popsané jsou jist

velmi píbuzné, ne-li totožné. Autor neiní zmínku o vni a smaklém t. —

Vnuji druh tento p. prof. K. Kavinovi.

C. tubaeformis Fr. 1821. L. rourovitá. Kl. 3
—

5 cm š., špinav

žluto-hndý, šiipinkat trhany, tenký, vmáklý až nálevkovitý, ale

neprovrtaný. T. .šedo^žlutý, za sucha šedý. L. žlutavé a šedožlutavé.

\'ýtr. vejito-kulovité 8— 10 |i.

Vždy jen v lesích listnatých mezi mechem a listím, v houfech. 8—9.

Buiny u Jevan, evnice, ATnichovicc. I.iI)ochoviky Ihch.).

^j Kl. a do if. provrtaný.

C. infundíbulíformis Scop. 1772. L. nálevkovitá. Kl. 2—4 cm s.,

tence mas., nálevkovitý, s okr. sehnutým, vlnitým, posléz uprosted
až do stopky provrtaným, skoro hladký, na šedožlutavém povrchu
vláknit hnd mrtnatý. T. 3

—
5 cm dl., hladký, šhitavý, asto

sniaklý, zvolna v kl. rozšíený. L. tlusté, oddálené, šedošlnt, ojí-

nné, sbíhavé, posléz hust pín sítnaté. asto 2—3 kusy dohro-

mady srostlé. Výtr. vejito-kulovité lo— 12 [i.

V lesích jehlinatých na vlhké zemi a na zetlelých paezech a koenech,

všude hojn. Alniciiovice, Jílové (Ho!.), Teboií (VV.), Zbirov atd.

C. lutescens Pers. 1801. L. nažloutlá. Zjev ped. Kl. 3
—4 cm š.,

žemlový, hndý až ervený, jemn vlásenitý, skoro šuninkatý, zvon-

covitý, uprosted provrtaný, s okr. tenkým, asto lalonatým. T.
pedlouhý, krásn živé slutý, hladký, lysý, ^'dy ssnaklý a podél

šlabovifý, 4— 10 mm ti, dole podél svraskalý, pak dutý. L. jako t
zbarvené, ale také ervenavé. nízce listnovité, kivolaké, vidlené.

Výtr. kulovit ellipt. 12— 14 ;i. Páchne zvláštn, ne nepíjemn.
v mechatých, zvlášt horských, vlhkých lesích jehlinatých. 8. U Te-

bon (\V.).

C. lacunosus sp. n. L. jamkoviiá. Kl. 4—(> cm š., nálevkovit pro-

hliil)ený a až do t. provrtaný, mourov ernošedý, trochu tmav
šupinatý, s okr. posléz vyzdviženým, lupenitým, vespod jako t.
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oranžové ervený, s lištnami nízkými, thisiými, peliiistýnii. vlni-

tými, vidlenými, u okr. mizícími. T. dutý, nahoe 1V2—3 cm ti..

k basi ::;volna ztenený, podél hrub brázditý a jamkovit sebernatý.

Výtr. vejitoellipt. 10—12 [t. Bez zápachu.

V lesních mechatinách v Želez. Horách u Zehušic sbíiíU p. u. Maxi-

movi. 10. Jest píbuzná ped.

C. Hydrolips Hulí. 179Ó. (C. cinereus Pers. 1798.). L. šedá. KI.

2—3 cm š., tenký, nálevkovitý, až clo stopky provrtaný, erný neb

ernošedý, odstále šupinkatý, s Okr. ostrým, kadeav zprohýbaným.

T. rotirkovitý, podél svraskale rýhovaný, 3
—6 cm dl. a 2—4 mm ti., f

erný nebo ernošedý. Hym. modrošedé, 1. tlusté, oddálené, mnoho-

násobn vidlené, pín žebernaté. Pr. výtr. bílý, výtr. vejitoellipt..

k basi stažené 10— i2íx. Bez vn.
V li.stnatých lesích na vlhkých, huniosních místech, vždj' trsnatý. 7. 8.

U Mnichovic na mnoha místech.

C. glaucus sp. n. L. sivá. Malý druh, zjevu Omphalia umbratilis.

Kl. I—2 cm š., vlnit zprohýbaný, špinav šedý, uprosted erný,

ploše sklenutý, s dol sehnut, okr., uprosted hluboce provrtaný.

slab hygrof., na okr. slab rýhovaný. T. 1^/2—2 mm ti., kratší pr.

kl., k hoejšku mírn ztluštlý, pevn elastický, na basi erný, nahoe

hndý, jemn bíle pavuinatý. L. velmi tlusté, široké, dosti husté,

nestejn dl. a jen nkteré vidlené, špinav šedé, kratice sbíhavc.

\A''tr. podlouhle válcovité, šikmo na basi stažené, 12—14 {-t.

Na spáleništi na vihlech devných v lese u Mnichovic. 9.
— Jest podivná

houba a teba ji ješt dále pozorovati.

b) L. Široké, tenké, husté, více mén vidlené neb i píné
žebernaté.

a) Velké druhy bílé a oranžové, s kulatými výtr.

C. aurantiacus Wulf. 1788. (Ag. cantharelloides Bull., A. suh-

cantharellus Sow.) L. pomeranová. Kl. 2—6 cm š., mkce a tence

mas., rovný nebo uprosted vmáklý, na okr. podvinutý, oranžov

ervený neb i pobledlý, zvlášt na lalonatém okr. plstnatý. T. tenký,

sotva zdélí pr. kl., 3
—

5 mm ti., solidní, oranžový, v kl. rozšíený.

L. husté, krátce sbíhavé, dosti široké, tupé, tenké, oranžové až do

ervena, vidlinaté. Výtr. vejitoellipt., bezbarvé 4—6 ji. Bez vn,
mírné chuti.

V mechu v hlubokých, jehlinatých lesích z rovin až do hor, hlavn na

podzim. Jest krásná houbika, jedlé lišce nepodobná. Mní se znan zbarvením,

jest i odrda (na p. v Kri) s kl. blavým a bílými I. Na kl. bývá i vyniklá zóna.
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Hebeny u evnic (,Kav.), Srbsko, \ idrholec u Bchovic, u Mnichovic, ían,

er. Kostelce, Jílové, Roudnice, Ml. Boleslav (Nov.), Písek, Tebo (W.).

— Jest prudce jedovatá houba. R. 1918 staly se etné otravy. Sám jsem vyše-

toval vojáka houbou touto otráveného.

C. discolor s,p. n. L. rznobarevná. Kl. iVíi
—

3 cm š., vždy velmi

excentrický, dosti tlust mas., jen u okr. tenký, ostrý, rovný, mírn

sklenutý, pravidelný (nelalon.), blostný, hladký, hedvábit lesklý.

Tr. zakivený, stejn ti. (2—3 mm), nahoru mírn ztluštlý, solidní,

hladký, okrov bledý. L. dosti husté, široké, zvolna sbíhavé, tlusté,

na ostí zaoblené, namnoze jednoduché, menšinou vidlinatc , kré-

mov okrové. Výtr. 2y2—4 [t. kulovité, bezbarvé, \X) 4. Bez vn.
v kyprém humuse v jedlovém starém lese na He u Tehova, jednotliv.

II. 1917. Zjevem pipomíná nkteré Clitocyby, zdá se býti píbuznou C. cana-

liculatus Pers., posud špatn známému.

C. niveus sp. n. L. snhobílá. Celá snhobílá, mkce, šfavnaf mas.,

kl. I—3 cm š., asto zprohýbaný, nepravidelný, až i excentrický, hlu-

boce nálevkovitý, na okr. dlouho úzce podvinutý, lysý, matný. T.
kratší pr. kl., nahoe 4—5 mm ti., k basi ztenený, matný, solidní,

kehký. L. husté, tenké, široké, krátce sbíhavé, vtšinou jednoduché,
nkteré i—2krát vidlené a mezi sebou spojované. Výtr. hruškovité,

\ basi stažené 6—8
\\.. Bez vn.

Na spáleništi v lese Bchovickém (u Jiren). 7. 1917. Jest píbuzný
C. albidus, ale naprosto rozdílný, svým stanoviskem význaný.

7') Šedé druhy, s válcovitými výtr.

C. muscoides Wulf. 1788. L. mechová. Kl. 2—5 cm š., tence vod-

nat mas., elastiný, nejprv rovný se stedním ostrým. Jirbolem a

tsn ohrnutým okr., pak nálevkovit rozložený, s okr. nepravidehi

lalonatým, ernošedý, pak kosov šedý, hladký. T. velmi dl., so-

lidní, pak mchovitý, 4—10 mm ti,, podél vláknitý, elastióný, hed-

vábit lesklý, na basi bíle vlásenitý. L. ist bílé, tenké, husté, ši-

roké, zvolna sbíhavé, optovn vidlené a jako bílá dužnina poma-
káním ržovjící. Výtr. úzce válcovité, na basi šikmo stažené,

iré, hladké, 10— 12 (t. Bez vn.
V hlubokém mechu, hlavn v rašeliníku a pleníku v pohorských a vlhkých

lesích. 8—9. Všeobecn v lesích u ían a Jevan, Habru, Mnichovic, v Polabí,

Blatná, Písek. — Pod osykami v lese u Vyžlovky nalezl jsem odrdu s erno-

hndým kl.

2) Drobné, rzn zbarvené druhy, s kulatými, hruškovitými výtr.

C. albidus Fr. 1821. L. bílá. Malá, bílá boubil-a. Kl. 1—2 cm š.,

hluboce nálevkovit vmáklý, na okr. kadeav vlnitý a asnatý.

6
si



• /Statn hladký, bílý, trochu kožovit, tence tnas. T. sotva del^i pr>

kl., ztuha elastiný, soHdní, i—3 mni ti., bílý, pokivený, na basi:

jemn pýitý. L. velmi š., ale tlusté,, s širokým, iifatýin ostím,

mnohé dvakrát, jiné jednou vidlené, nkteré jednoduché, bílé. v stáí,

špinav krémové. Výtr. vejit ellipt.. 4
—

5 |J-.

.\;i trouchnivém paezu v jetili. lese u Tebon. 8, 1915 (,\V.), Libocho-

viky u Sla. (Fcli.) Vzácný a posud málo sbíraný druh. Fries praví, že roste

mezi mechem v lese.

C. corconticus sp. n. L. krkonošská. Zjev i vel. jako C. albidus. Kl.

1
—

3 cm š., mlce nálevkovitý (ale nikoliv dutý), na okr. trochu vln-

katý, špinav žlutoblavý, í temn šedým stedem. T. dvakrát delší

pr. kl.. 1
— 2 mm ti., hladký, lysý. bled mourový. L. dosti husté,

velmi široké, tlusté. z>šecliiiy vícekráte dlené a mimo to píkami
spojované, bled žlutavé. Výtr. tup, krátce ellipt., na basi šikmo

stažené, 6—8 ^i. Rez vn.
Na vrstv zetleiého Polytricha na hbetech Krkonoš, pospolit. 7, 1919-

(Jedlika). — Jest píbuzný C. albidus a C. canaliculatus Pers.

C. Preslii sp. n. L. Preslova. Drobounký druh. vzezení Clitocyby.

Kl. 1
— 1V2 cm š., hluboce nálevkovitý, blanitý, s okr. rugosním,

skoro podvinutým, velice hygrof., temn šedohndý, -/ja. sucha ko-

zov šed}', velmi rugosní, s I—2 kruhy. T. 2—3krát delší pr. kl.,.

elastiný, 1
—2 mm ti., svtle žlutošedý, jemn pýitý. L. asi 2 mm š.,

proídlé, tmav šedohndavé, vesms vidlené a s kratšími sítointe

spojované. Výtr. vejitoellipt.. na dlouhých stopkách. 10 (^.

Xa velkých mechách pirostlá na lesní louce u Tehova nad Menicemi

ve spolenosti vSpiranthes autumnalis. 11, 1914.

C. replexus Fr. S. M. I. L. kalichovitá. Velikost, barzra i podoba

jako Omphalia oniscus. Kl. i—2 cm š., nálevkovitý, tence blanitý,

ernohndý, hrub vláknitý a ernými, kolmými, špiatými šupin-

kami posázený. T. 2 mm ti., hladký, ernohndý, záhy dutý, ne-

ztluštlý. L. proídlé, šedé, široké, sbíhavé, tlusté, se zaobleným

ostím, optovn vidlené a píkami spojované. V^ýtr. kulovit' hruš-

kovité, tezbarvé. to [^.

Xa teplé, výslunné mezi u smrkového lesa mezi travou u Struhaova

v ervenci 1916, mezi Ceratodon purp. u Mnichovic v íjnu 1918. Jednotliv. —
Houba tato jest mn pravou záhadou, neboE ve všem se shoduje s Omph. oniscus,

jen 1. jsou vidlené a kl. šupinatý. Je-li menší, podobá se také Omph. muralis.

Pries udává stanovisko: »in graminosis, in horto Femsjonensi inter Grossu-

larias quotannis, etiam in Scania et Suecia.« Popis Friesv se úpln shoduje.*

C. radiatus sp. n. L. paprskovitá. Kl. i—2^/2 cm š., blanit pr-
svitný, záhy rovn rozložený, uprosted malou jamkou mlce vyhlu-
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bený, lysý, matný, hygrof., radiáln hust svraskale rýhovaný, po-

pelavý. T. zdélí i)r. kl., i—2 mm ti., zakivený, lysý, šedavý, na-

hoe zvolna rozšifený. L. široké, zvolna dlouze sbíhavé, temn po-

pelavé, dlouíié a krátké ve 3 stupních stídavé, nejdelší vtšinou

jednoduché, jen nkteré na konci i—2krát vidlené, na dn vlnkaté,

tlusté, s tupým ostím. Výtr. podlouhle válcovité, na basi šikmo

stažené, 10— 12 [i. Hez vn.
V mechu na kraji smrkov. lesa u Slivence jednotliv (na diabasu). 10,

igjS — Jest píbuzný C. replexus, ale není tak hluboce nálevkovitý. Podobá

se velice Omphalíím a Clitocybám.

C. profundus sp. n. L. hluboká. Píbuzná a píjdobná ped., kl.

I—2 cm š., tence lupenitý, skoro kožovitý, svtle šedavý, matný,

nehygr., obyejn jednou zónou opatený, uprosted útle mrtnat

šupinkatý, nálevkovit úzce vyhloubený, v stopku tenkou (i mm),

elastinou, rovnou, šed okrovou, hladkou zvolna zúžený. L. dosti

husté, útlé, velmi široké, dlouhé a krátké stídavé, ::.volna dlouze sbí-

havé, šedé, sotva které jednou vidlené.. \'ýtr. krátce válcov. ellipt.

až hruškovité, k basi stažené, pouze po 2 na dl. sterigmatech. Bez

vn. 8— 10 n-

Jednotlivé na holé zemi vápenaté ve Hvzd. 10, 1919 (Zv.).

C. collinus sp. n. L. pahorecná. Maliká, tenká, aromatioká, kl.

yí—1V2 cm š., blanitý, hluboce nálevkovitý, blošedý až olovn šedý,

lalonatý, hladký, lesklý, nkdy s rozpukanými kruhy, na okr. dlouho

podvinutý. T. málo delší pr. kl., i mm ti., elastiný, vláknitý, lysý,

jako kl. zbarvený. L. velmi husté, šedohlavé, krátce sbíhavé, široké,

všechny ped okr. nkolikráte vidlené a místy také píkami spojo-

vané. Chut mírná; rozemnuta velmi siln aromatická. Výtr. válco-

vité, 5—6 [i.j

Na výslunných, suchých pahorcích žulových v okolí Mnichovic po teplých

deštích asto. 8-—9. Skvostnou vní lehce poznatelný.

C. odoratissimus sp. n. L. pcvonná. Kl. i>4—3 cm dl., dosti masitý

ívodnat), vyniklou, okrajní zónou znaený, asto na okr. zprohý-

baný, hladký, lysý, velmi hygr., za vlhka ernohndý, za sucha še-

dav okrový, na okr. blanitém trvale úzce podvinutý, v stáí nálev-

kovitý. T. velmi dl., asi 2—3 mm ti, nahoe ztluštlý, nápadn
vlnit zprohýbaný, leskle hndý, podél vláknitý, solidní. L. husté,

velmi tlusté a nízké, zvolna sbíhavé, optn vidlené a sem, tam pín
spojované, namodrale šedavé. Výtr. kulovit ellipt., bezbarvé. Nej-
výš píjemn siln aromatická. 4—5 11.
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Jednotliv ve vlhkém mechu v starém smrkovém lese ve Hvzd (opuka)

asi v 10 kusech. lo. 1918. Mže býti srovnávána pc :.'.7e s C. collinus, od nhož

již výtrusy se liší. Od šedých Clitocyb se liší tlustýnv, nízkými, vidlenými 1.

V literatue nikde nic podobného se neuvádí Aroma šíí se i bez rozemnutí,

C. Stevensonii B. et Br. (Cooke, Brit. Fgi, VIL, 1064). L. Steven-

sonova. Malá houbika, kožovit mas., kl. >ž
— i cm š., pravidelný,

zeteln hrbolatý, bled žemlový, lysý, s ' kr. j)'.;ivinut\ iii. T.
I—2 mm ti., zvolna v kl. ztluštlý, bledý, na basi bílým vlášením

k substrátu pirostlý. L. velmi nízké, ídké, zvolna sbíhavé, delší a

kratší, nkteré vidlené. Výtr. kulovité, hladké, na basi stažené. Ro-

zemnuta voní siln a píjemné.
V suchém, smrkovém lese na opadalén* jehlií u Roblína, 9, 1905- —

Cookova anglická houba dle vyobrazení a popisu dobe se shoduje.

C. minutus sp. n. L. maliká. Drobounká, blavá, kl. 5
— 10 mm Š.,

pravidelný, mírn sklenutý, pak skoro rovný, s bradavkoviíým

hrbuulkem, šedohndým, ostatn blavý, hygr. s prosv. 1. T. dl.,

tenký (1 mm), nahoru zvolna, mírn ztluštlý, hladký, lysý, elastiný,

solidní, dole nahndlý, ostatn bledý. L. proídlé, neširoké, tlusté,

bílé, krátce sbíhavé, nkteré vidlené. Výtr. kulaté (6
—8 |x), po 2 na

válcov. basidiích. Dužnina bílá, píjemn vonná.
Na zetlelém paezu v stinném, vlhkém kout lesním pod Myšlínem. 11,

1917. — Podivná houbika, stejn Omphalie i Clitocyby pipomínající, od nichž

jist rodov" se liší vidlenými 1. a vní. Jest píbuzná ped.

C. Gintlii sp. n, L. Gintlova. Malá houbika zjevu Clitocybe. Kl.

2 cm š., tence a mkce mas., nízce sklenutý, uprosted jamkovit
vmáklý, na povrchu trochu nepravideln svraskalý, matný, lysý,

velmi hygr., za vlhka šedohndý, za sucha bílý, na okr. úzce pod-

vinutý. T. dl., šedohndý, hladký, lysý, prsvitné pehrádkovaný,

3 mm ti. L. proídlé, neširoké, tlust mas. s tupým ostím, nestejn
dl., pín žilkované, nkteré vidlené a asto pín spojované, še-

davé. Dužnina šedavá, bez ATJin. Výtr. vejitoellipt. 8—9 |jt, po 2 na

basidii. Cyst. na ostí sporé, kyjovité, v dlouhou, tenkou nitku vy-

tažené.

v teplé smrin ve spolen. Inoloma tragan. u Jevan, v mokrém vysokém
mechu u lesa u Svojetic. 8—9, 1916, 1919. Jest píbuzná ped. — Vnuji ji

seniorovi es. botanik, p. dr. O. Gintlovi.

£) Hndé, drobné druhy, s válcovitými výtr.

C, thymiphilus sp. n. L. mateídoušková. Velikost, zbarvení i vze-

zení úpln jako Naucoria pellucida. Kl. i—2 crii š., záhy rovn
rozložený (ani vmáklý ani hrbol.), lysý, hygr. s prosv. 1., tence mas.,

žemlov okrový. T. sotva delší pr. kl., kivolaký, i—2 mm ti., ja-
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koby zaškrcovaný, hladký, lesklý, elastiný, nahoe zvolna v kl. ztlu-

štlý. L. proidlé, široké, dosti tlusté, delší a kratší ve 2 systémech,

okrov naervenale pleové, zvolna sbíhavé, etn vidlené. Výtr. bez-

barvé, válcovité, k basi širší a šikmo stažené, 8— 10 \i. Cyst. veliké,

tup sloupkovité. Bez vn. Prach výtr. bílý.

Na jižní, suché, nejvýš vyiiívané mezi u Kekova rybníka u Mnichovic,

ve spolenosti Thymus ovatus, Anthemis tinctoria, Viscaria vulgaris, spoe,

jednotliv, po velkých deštích za parného dne. 7, iQig. Není vbec žádné mn
známé píbuzná.

C. Valentini sp. n. L. Valentinova. Kl. >4—1V2 cm š., nejprv

zvoncov. sklenutý, s rovným okr., pak rozložený, s okr. vodorovn

odstálým, s hlubokou jamkou (skoro nálevk.), neblanitý, s neprosv.

1., hladký, trochu radiáln vláknitý, velpii hygr., za vlhka skoicov

hndý, za sucha žlutohndavý. T. dole tvrd rohovitý, kaštanový,

útle rezav pýitý, rezavou plstí s okolím spojený, nahoru velice

ztluštlý a zde skoro slámožlutý, hladký, oblý, 3 cm dl, i mm ti,

s úzkým kanálkem. L. široké, kratší a delší, zvolna sbíhavé, útle bla-

nité, mnohé vidlené (i dvakrát), na dn pínými šebérky hojn spo-

jované, bílé. Výtr. podlouhle ellipt., bezbarvé, 7
—8 n_

V hustých trsech (!) na trouchnivých paezech dubových u Tebon
v srpnu 1915 sbíral mj pítel, editel Weinsettl Valentin, jemuž tento

podivný druh z vdnosti vnuji. \' ervnu 19 19 na trouchnivém paezu
u Obecnice v Brdech (Hilitzer). Jest podivuhodná houba, pipomíná spíše

Omphalia fibula než r. Cantharellus). Liší se vlastn ode všech Cantharell a

povahou stopky by skoro mohla tvoiti nový rod.

Leptoglossum Karst. Meši ouško. Obr. 3.

PÍ. tvoena pouze z tence blanitého, prsvitného, asto lalo-

natého kl., jenž má nepatrnou postranní stopku nebo jest hbetem

pirostlý. L. na spodu nízce lištnovité, oddálené, sítovit vidlené a

pínými žilkami spojované.
Asi 8 druh v Evrop, celkem vzácných. Ped. rodu se vbec

nepodobají. Rostou na velkých mechách, ideji na bylinách, a to

v dob zimní (!). Ješt na jae do konce dubna je nalezneme.

L. muscorum Fr. 1821. M. o. zimní. Kl. í^— 11/2 cm š., blanitý,

okrouhlý, ouškovitý, jedním bodem na hbet u dolejška pirostlý,
na okr. ozdobn tup lalonatý, na povrchu pitiskle mkce plstnatý,
pak olysalý, v mládí blavý, pak trochu do hndavá a posléz šedý.

Lištny na spodu nízké, žilkovité, mnohonásobn dlené, ale pín
nespojované, šed olovné. Výtr. bezbarvé, hruškovité, k basi sta-

žené. 8—9 /t.
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Xa velkých mechách (JrJypnuir., ilylocoinium) viáy ve velikém množství

pohromad. 9—4. \ ksích u Jevan, Mnichovic. Slivence, Kivoklátu. Jisté

hojnjší, ale píciili/en.

L. bryophiluin IVrs. J796. M. o. miskovité. Nejvýš gracilní, bla-

nitý, kl. 5
— 10 mm š., miskovit vyhlubený, útle blanitý, prsvitný,

lirl>etem pirostlý, celokrajný. šedoblavý, zevn rugosn a skoro

kru.lia. plstnaié \ ákniiý. uvnit ])rotkaný xyniklýini, ale velmi od-

dálenými vícekrát vidlenými žebry. Výtr. hladké, 'Ijezbarvé, vejité,

k basi stažené, )—8
|jl

Na vlhkých lukách na mechách a odumelých trávách

velmi vzácn. Ve Stromovce ve vlhké koniferové partii,

II. 1917. — Schróter uvádí je ze Slezska.

L. retiju^um ikill. M. o. sítnatc. Kl. i—4 cm š.,

lil)etem na dolejši ásti pirostlý, prsvitn bla-

nitý. mkký, ozdobn lalonatý a vroiibkovaný,

v mládí skoro okniuhlý a celokrajný. mourov
.-vedý, nekruhaty. i., na sjxxlu sítnat žilkovité.

nizouké, tupé. hlavní vtve optn dlené a ipí-
n spojované. \'ýtr. skoro kulovité, prsvitn
l)ledé. dlouze stopekaté. !o \i

Na velkýcli mechách v moálccii luních u Mni-

chovic hojn, vždy pozd na podzim. Bod upevnní jest

vždy pi samém okrají dolcjšín., okr. kl. jej límcovit

(.bjímá.

L. glaucuni llatsch 178O. M. o. sivé. Kb 5 až

12 mm, okrouhlý, nepra vid. 0'uškatý. útle blanitý,

trochu vyhlubený a svraskalý, hladký, sivý, na

spirilu .s- excentrickou, j
—

^ mm di, sotva i mni

//. stopekou, s lištnami vidlinat se rozbíbají-
cími. \el,ice nízikýmii, nkdy sotva znatelnými.

Výtr. podlouhle elbpt. Hruškov., k basi stáž. 10 fi.

Xa rozvtvených pleurok. mechách v zim vzácn. \' lednu 1920 u Kivo-
klátu sbíral p ass. Jedlika.

Obr. 3.

Leptoglossum reti-

jugum Bull., v pir.
vel. na vtévce me-
chové, zvtš. basidie

a výtr.

Trogia Ir. Trogovka.

Kl. ztuha kozo vitý, drobný, nestopkatý, hbetem ku devu pi-
rostlý, s 1. nízkými, vtvitými, ve stedu kl. sbíbavými. — Pouze

jediný zmámý druh v Evrop. Jiných nkolik druh pichází pouze
"V tropech.

T. crispa Pers. (Merul. cr. Pers., Merul. fagineus Schrad.) T. ka-

deavá. Kl. ztuha kožovitý, miskovitý, suchý, hbetem uprosted
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pirostlý, jednotlivý nebo ve skupinách, i—3 cm š., s okr. asto

ziprohýbanýin a podvinutým, zevn dlouze mkce chlupatý, blavý
až žliuto-ervenavý. L. nífzké, žlaibovité, ze stdu vidliinat rozbí-

havé, šed, blavé nebo namodralé. Výtr. válcovit, 4
—

5 ,u.

Na korácli a kmenech listn. strom vzácn, asto ve spolenosti r. Schizo-

phyllum, jemuž se podobá. Na líp v Košíích 4, 1916 (R), Mouchnice-

.11 Koryan na Aíor. (.SI.).

Hvgrophoreae. Savnatkovité.

A. Na zetlelých houbách bedlovitých, namnoze pouze chlamydo-

spory tvoící Kyctalis.

\^. Na zemi rostoucí.

a) T. v mládí spojen s kl. slízoviitým nebo

mrtnatým závojem.
a) Tr. výtr. erný Gomphidius.

b) Pr. výtr. bílý Limacium.

b) T. beze vše!ho závoje Hygrophorus.

Nyctalis Fr. Rovetka. Obr. 4.

Malé, mkce masit houbiky,
v trsech na odumelých velkých bolu-

biokách rostoucí. L. .nizké, tkisté, jed-

noduché, na t. sbíhav, ale obyejn X
špatn vyvinuté. JVH^to basiodospor /

vyvinují se z hyf etízkovit sestaven

chlamydospory, bu na povrchu kl..

nebo v samých 1. I kl. bývá nedoko- !

nale vyvinut. \

\ edle zde popsaných 2 známých
druh evropských uvádí se ješt 3 (N.

nauseosa Fr. na holubinkách v Rusku,

siln luoí páchnoucí, N. vopisca Fr.

na Qitocybe odora a N. microphyra ^^^
Cda na R. nig-ric). Mykologové popi- Nyctalis lycoperdioídes Bull.

sují mimo to 6 jiných hub. rostoucích
^"^''"^

^."''"'"•

v skulinách koen a dev nebo i v listí, ipatn známých a snad i jín
rody pedstavujících.

N. lycoperdioídes lUill. 1783. (N. asterophora Fr., Onygena aga-

rici)na Schw.) R. pýchavkovitá. Pl zídka kdy dokonale vyvinutá,

obyejn kulovitá neb polokulov., i—2 cm š., kl. na povrchu blavý
neb hndavý, vrstvou prachu výtr. chlamyd. pokrytý. T. solidní,
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ernavý, tenký, málo delší pr. kl. L. šedavé, nízké, oddálené, asto

dlené, namnoze nevyvinuté (spod kl. rovný, celý). Dužnina bledá,

moukou vonící. Chlamydospory ellipt., hrub ostnité, ii— 13 |i.

Výtr. bezbarvé, ellipt. 6 ii.

Na holubinkách R. adusta, nigrican?, nebo i na Lactarius vellereus v let

za dešf všude hojn. Tvoí trsy neb shluky špinav blavých kuliek, prachem

hndavýiii pokrytých.

N. parasitica Bull. 1791. R. cizopasná. Kl. i—21/2 cm š., zvoncov.

polokruhovitý, svtle šedý, na temeni slab nahndlý, jemn plstnatý,

tence mas., se zetelným tísnitým závojem. T. blavý, s nádechem

šedým neb modravým, zakivený, znan dl., i—3 mm ti., neztlu-

štlý, kehký. L. bledé, posléz hndavé, velmi ti., oddálené, krátce

sbíhavé, celé prachem chlamydosp. naplnné. Chlamydospory ellipt.,

nahndlé, 12— 15 11 dl., í hladkou blanou, etízkovit na hyfách se-

adné. Dužnina hndavá, houbového zápachu. Dle Brefelda jsou

basidiospory (vzácn kdy se vyvinující) ellipt., bezbarvé, 5
—6 [x.

Na odumelých holubinkách R. delica v srpnu a záí, hlavn v podhoí,

jinak vzácná. V Ceskomor. vysoin v lesích velmi hojn (Kav. 1917).

Gomphidius Fr. Stisák Obr. 5.

Vtší houby, význané mkkou, šavnatou dužninou a nejvýš

slizkým kl., jebož okraj jest v miLádí spojen s t. útlým, slizkým zá-

vojem. L. proídlé, sbíhavé, posléz erné. Výtr. podlouhlé, hladké,

tmavé, pr. výtr. erný. Cyst. pedlouhé, vláskovité, zaoblené, hojn
plochu 1. pokrývající.

Lehce pozaiateloé houby, z nichž G. viscidus a G. glutinosus

jsou ve všech lesích obyejným zjevem. Více druh, než zde uve-

dené, neexistuje. Jsou všechny jedlé, vesms na zemi rostoucí.

G. viscidus L. 1758. (Ag. rutilans Schaeff., Ag. lulbricus Scop..

Ag. Gomphus Pers.). 5". lepkavý. Kl. nejprv kuželovitý s podvi-

nutým okr., pozdji ploše rozložený, mas., 5
— 11 cm S., špinav

šedoržový se slab slizkým povlakem. T. až 2 cm l., dfelší pr. kl.,

nahoru zvolna v kl. rozšíený, žlutav ervenavý. L. sbíhavé, pro-

ídlé, nejprv okrové, pak hndé. Dužnina oranžové žlutavá, do er-

vena. Výtr. podlouhle vetenovité, slab nahndlé, 17
—20 \i. Cyst.

jako dl, vlásky, tup zaoblené.

V lesích všude hojný po celé léto. Jest jedlá, dobrá houba, paením a va-

ením fialoví.

G. glutinosus Schaeff. 1762. S. mazlavý. \'e]iká. nejvýš slizská

houba lesní. Kl. 5
—12 cm š., nejprv sklenutý, pak ploše rozlož.,.
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s ostrým okr. dol sehaititým', velmi mas., šedý a velmi slizký, s ten-

kou snadno loupavou gumovitou pokožkou. T. válcovitý, i—2% cm

ti, nahoe bi'lý, dole i s dužninou žliuitý, pod kl. jakoby zaškrcený a

zde v mládí slizovým závojem opatený, za sucha lesklý, za vlháca

siiziký. L. oddálené, neisitejn š., masit ti., vlhké, na t. sbíhavé,

nejprv bílé, pak šedé. Pr. výtr. erný. Duž. bílá, v stáí ale ernavá.

Výtr. dlouze válcov. vetenovité, hladké, svtle hndožlutavé, 12 až

16
[j,. Cyst. bezbarvé, dlouze vakovit vákovité, k basi zúžené.

V lesích všeho

druhu z rovin až do

hor vehiii obecný

po celé léto až do

zimy. Jest dobrá

houba, ale málo kde

se sbírá. Chuti jest

nasládlé.

G. roseus Fr

1 82 1. S. ržový.
Kl. mas., hled.

ržový, skorií

,suchý, 4—8 cn7.

i. T. dosti krát-

ký, >2.
— I cm ti...

uvnit i ze vne

bílý, na basi r-
žový, s nepatr-

ným prstenen I.

L. sbíhavé, nej-

prve blavé, pak
šedé, konené
erné. Dužnina

naržovlá. Vý-

trusy vetenovi-

té, 18—20 ;i.

V lesích sice

všude, ale jednotí,

a nikde hojn. 7-10.

<
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celý na povrchu tmavé mrtuatý a tekovaný, pomakáním ernající.

1.. mas. bílé. shíhavé, vehni proídlé. \étšinou vidkné, pomakániyn

rychle enrmijíci, <pak ernající. \"ýtr. nažloutlé, veteninité. 20 |i.

Cv"Sit. predlcHitze válcov.. tup za-oblené.

\'\ hradn pod mtxliny, a t<> všude velmi hojn. 7
— 10. Xa t. nahoe vy-

luují se erven kapky.

Limacium Ir. Plzatka. Obr. 6, 7.

Uostí Statné, mkce mas. hi)U>by, v humiuse a mechu v lesích ro-

stoucí. Kl. tlust mas., pravideLný, vždy trochu hrbolatý, na okr.

podvin. a v ndádí více mén nepatrnou kortinou s t. spojený, za

vlhka vžd\- sliz^ký. L. tlust mas., oddálené, obloukovit sbíhavé.

T. delší, nkdy nahoe se zetelným prstencem, pod 1. vždy zrnitý

Obr. 6.

Limacium gliocyclum Fr
,
v pir. vel., zvtš. vytr. L. fagineum

Vel., zmenš., zvtš. výtr.

neb šupinkatý a obyejn kapky ronící. Pr. výtr. bílý, výtr. hladké,

ellipt., l)ezl)arvé. Cyst. žádné.

Význané houby svým tvarem a slizkostí. Objevují se pozd
v let a hlavn na podzim, kdy bývají po lese v množství rozsety

(L. agathosimum). Nkteré rostou pozd na podzim i za mraz a

vánic snhových (L. Vltellum, lucorum). Nejhojnjší jsou druhy:

L. eburneum, agathosmu/m, Lucorum a Xitellium. Nkteré jsou jedlé,

ale mén cenné. Rickeii uvádí 26 dr., Saccardo všech známých 45

druh.
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a) Druhy více mén ervené.

L. Russula Schaeff. 1762. P. liolubinková. Kl. 5
—

14 cm š., dosti

mas., nejprv rovn rozlož., s okr. podvin., vroubkovaným, jemn
plstnatým. pak nálevkovitý, s okr. rovným, tence liipenitým, hladký,

lesklý, za vlhka slizský, ržový, uprosted temn ervený a obyejn
rozpukan šupinkatý. T. asi zdélí pr. kl., i cm ti., pevn elast., vál-

covitý, bílý, naržovlý, Jiiist jemn erven šupinkatý, pod kl.

s kroužkem ržov plstnatým, na konci slzící. L. proídlé, tenké,

zaoblen pisedlé, uprosted nej-

širší, k okr. zvolna zúžené, hílé,

hojn erven tekované. Dužnina

bílá, s nádechem ržovým, mírná.

bez zápachu. Výtr. krátce zaoblen

ellipt., k basi šikmo stažené, 6—7 j^i

V listnatých lesích ídce. 8—9.

U Mnichovic sem tam. Roblín, Karlštejn,

Scroeter, Fries a j. kladou ji k r. Tri-

choloma, ale souhlasím s Rickenem, že

jest to Limacium, o emž svdí slzící t.

L. erubescens Pers. 1798. ( Ag
carnosius Sw.) F. nacrvenalá. Trs-

natá, kl. 4—7 cm š., tlust mas.,

nejprv polokulatý, pak rozlož., .? okr.

dlouho podvinutým a plstnatým,
velmi sli:sský, za sucha slab šupin-

katý, nejprv bledý, ale záhy temn
ržový a ve žlutou barvu pecháze-

jící, s duž. bíHou, ervenající. T. tuhý, dlouhý, i^—3 cm ti., so-

lidlní, válcovitý, prohnutý, jemn erven šupinkatý, nahoe slzící

a zde s útlýri šiupinbovitým prstencem. L. krátce sbíbavé, proídlé,

šÍToké, bílé nebo i 's nádechem ržovýan, pak na ostí ervenající.

Výtr. válcov. ellipt., 10—12 {x.

V stinných lesích dosti hojn všade, vždy v houfech a nkdy i trsnatá.

7—10.

L. fagineum sp. n. P. buková. Trsnatá, kl. 2—5 cm š., tlust mas.,

nízce sklenutý, s podvin., bíle plstnatým okr., suchý, hladký, kiklav
masov ervený, s vrostlými temn ervenými šupinkami. T. delší

pr. kl., 4— 12 mm ti., pevn solidní, rovný, válcovitý, nkdy dole

trochu zvolna ztluistlý, bledý, erven vláknitý a šupinkatý, po-

makáním ervenající, nahoe s vláknitým kroužkem (v mládí s okr.

Obr. 7.

I. Limacium Vitellum A. Sch., mla-

dá houba, slab zmenš. 2. L. ebur-
neum Bull. jako ped. 3. L. Poncae

Vel. jako ped.
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kl. spojeným), nad tímto bílý a slzící. L. nehusté, úzké, dosti tlusté,

obloukovit sbíhavé, skoicov žemlové, pomakáním ervenohndé.

Duž. blavá, neervenající, slabého pryskyiného zápachu. Výtr.

vejitoellipt., k basi stažené, žlutohndé. 5
—6 fi.

y zetlelém bukovém listí v buinách Jevanských co rok hojn, 8—9.

Jest to pekrásná, nápadná houba, již nelze nepoznati. Jest píbuzná L. Qué-

letii Bres. a L. leucophaeum Se. Také od Peloue (Fricova) a od Chlumce n. C
jsem ji obdržel.

L. Poncae sp. n. P. Poncové. Slabší, menší houba, kl. 2—4 cm š.,

tup zaoblen zvoncov., s podvin. okr., pak rozložený, za vlhka velmi

slizký, za sucha hladký, lesklý, upro-

sted cihlové ervený, k okr. l>led

žemlový. T. asi i cm ti., dole

mírn ztkištlý, bílý, pevný, hojné

ervenými šupinkami pokrytý, na

konci tmav zrnekatý a slzící, bez

vela. L. bledé, úzké. Výtr. podlou-

hk ellipt., 7
—8 [i-.

v lesích u Opona v srpnu 19 15 sbí-

rala si. SI. Poncová. Mám pouze i exem-

plá. Jest píbuzný L. Quéletii Bres., jenž

jest prý ncslizký, í. žlutavý s velem atd.

b) Druhy hndé nebo žemlové.

L. limacinum Scop. 1772. Obr. 8.

P. ernavá. Kl. 4—6 cm š., rozlož.,

tup hrboL, mas., na okr. dol za-

hnuitý, ernav hndý, uprosted

erný, velice sli::ký, za sucha hlad-

ký, lesklý. T. ern mram,orováný, slizký, hladký, bez šupinek, na-

hoe seschlým slizovitýni velem, kroužkovitý a podél erné árko-

vaný, nad kroužkem bílý, jemn mrtnatý, zrnitý, neslizký. L. isté

hile, široké, oddálené, sbíhavé. Výtr. ellipt.. 11— 14 [i.

\'e vlhkých rrechatinách jehlin. les pohorských vzácn. U Habru (Stru-

haov) každý rok 8-—9.

L. tephroleucum Pers. 1800. P. rýhovaná. Kl. uprosted mas.,

ostatn prhledn blanitý, nejprv kuželov., pak rozlož., í vyniklým

tmavohndým hrbolem, 3
—

5 cm š., velmi slizský, vláknit šedavý,

pi okr. hrub brázditý a skoro zubatý. T. stejn ti. (4
—

7 lum),.

o O m

Obr. 8.

Limacium limacinum Se. slab
zmenš.

9'^



solidní, nahoe nad mizivým kroužkem bílý, dole tmavé 'láknitý.

L. velmi oddálené, ist bílé, krátce sbíhavé, s kratšími stídavé.

V mechatých, horských lesích vzácn. U Habru a Jevan. 7—8.

L. Vitellum Alb. Schw. 1805. (L. hypothejum Fr. 1838). P. nira-

^orá. Kl. 3
—6 cm š., tence mas., posléz skoro rovný, sotva hrbol.,

olivov ernohndý, mohutnou vrstvou slisu pokrytý. T. 4—7 mm
t!.. solidní, Mutý, v mládí slizovým velem s kl. spojený, pod tímto

slizký'-, nad ním hladký. L. oddálené, šlufc, sbíhavé. Bez vn. \'vtr.

válcov. ellipt., 7
—8 [i.

Pouze na podzim i za mraz v tráv hlavn v mladých porostech boro-

vých vždy velice pospolit a všude hoin. Jest prý jedlá. Kl. se loupá.

L. olivaceo-alfoum Fr. 181 5. P. olivov bilá. Velmi podobná ped.,

ale t. blavý, temn šupinkatý, nahoe dosti zetelný kroužek ne-

soucí, 1. bílé.

Vzácn v lesích listn. i jehlin. na podzim. U Radotína v smrk lese

(vápno). 10.

L. leucophaeum Scop. 1772. P. narudlá. Velikost a tvar asi jak.-

L. lucoTium. Kl. 3
—

5 cm š., tence mas., nejprv sklenutý, pak rovný,

uprosted trochu vmáklý, s tenkým ostrým okr., vice mén erven
oranžový až hndavý, asto i dosti bílý, jen uprosted hnd er-

venavý, pi okr. však bíle hedvábitý, sihi slizký, hladký. T. b-

lavý do žemtova neibo s nádechem oranžovým, 4—8 mm^ ti., obyejn
zaikri\'e'ný, na basi zašpiatlý a na povrchu trochu vlnitý, na konci

jemn mirtnatý. L. blavé, s nádechem ržovým nebo nažloutlým,

proídlé, znan sbíhavé. Dužnina silab naervenalá, slab houbov
vonná.

Mezi listím v habrovém lese nad Chuchlí v listop. 1913 (F^ch.j, v Kri.

L. arbustivum Fr. 1838. P. íhaná. Velikost i zjev Hygroph. pra-

tansiis. Kl. 4—6 cm š., rovn sklenutý, slab hrbol, s okr. podvin.,

hladký, lesklý, tence, elast. mas., bílý, ale se sífovit protkanými

vlákny ervenohndými. T. bílý, na basi vždy ztenený, hladký,

suchý, rovný, nahoe hust bíle zrnekatý. L. bílé, velmi proídlé.

tlusté, sotva sbíhavé. Duž. ist bílá, slab houbov vonná. Výtr.

ellipt., šikmo na basi stáž.. 5
—6 {j-

V hájích a lesích ídce, 8—^10. Chuchle, Kr. Motoly, Šárka. Libochoviky
(Fch), Chlumec n. C. (R).

L. vulpinum sp, n. P. liší. Tvar a velikost L. eburneuni, asto

trsnatý, kl. 3
—

5 cm š., tlust mas., nízce sklen., na jemn plstnatém
okr. dlouho podvin., hladký, suchý, lesklý, liškov hndý. T. sotva
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delší pr. kl.. asi i cm ti., nahoru tlustší, blavý, suchý, lysý, nahoe

jemn mrtnatý. L. husté, úzké, obloukovít dlouse shíhavé, žluté

žemlové. Duž. svtle žemlová, l)ez zápachu. Výtr. kulov. ellipt., 5 V-

\' tráv a mechu les u Hoblina. 7
— 'O (vápno). Podobá se Hygr. pratensis,

in;'i ale podvin. ]>lstnat.v okr. a husté 1.

L. pustulatum i^ers. 1801. P. tekovaná. Kl. 3
—

5 cm, tence mas.,

sklenutý, suchý, šedý, hladký, lesklý, v tmavé, husté pitisklé šu-

pinky roztrhaný, za vHika slizký. T. 2>—7 ™^ ^1., nahoe zvolna

v kl. rozšíený, suchý, husté, útle ernými tekami mrtnatý, bez vela

a kroužku. L. snhobílé, dosti ti., proídlé, asto na dn píné žil-

kované, krátce shíhavé. Dužnina bílá, bez zápachu. Výtr. ellipt.,

na basi šikmo stáž. 7
—8 [x.

Hlavn v bmrinách, na podzim. Stromovka, Hvzda, Kr, Šárka, Ra-

dotin, Mnichovice, Lysá. elákovice, Chlumec n. C. (R).

c) Druhy žluté.

L. iucorum Kalchbr. P. hajní. Kl. 3
—4 cm, tence mas., nehrbul..

ploše sklenutý, velmi slizký, sírové žlutý, za sucha lesklý, hladký.

T. asi 1 cm ti., dlouhý, bílý. ale zvlášt dole ])rožl()Utlý, znané

slizký, v mládí- s pavuinatým závojem, na konci zrnit mrtnatý,

L. velmi tlusté, proídlé, bledavé, pak ale hlavn k okr. žluté, krátce

sbíhavé. Dužnina pod povrchem kl. sírová, ostatn bílá, slab pí-

jemn vonn-á. Výtr. krátce ellipt., šikmo zašpiatné, 5
—6 [x.

A'ýznaná houba podzimní pod modíny po celých Cechách všude obecná.

Jest jedlá, ale nesbírá se. Sem tam pichází forma vtší, s kuželov. kl., syt

/.lutým a trochu vláknit žíhaným, tlustšín.i a asto vidlenými 1. (nar. luteum

m.). Tak u Kladna a Libochoviek (Fch).

L. Quéletii Bres. 1881. P. Quélelova. Velikost i podoba L. Iucorum,

ale jiné zbarvení. Kl. 3—5 cm, tup sklenutý, asto nepravid. a

excentrický, hladký, lesklý, na podvin. okr. trochu plstnatý (po v^elu),

málo slizký, bledý, ale na temeni ernohndé žíhaný. T. dlouhý,

I 'cm ti., k basi ztenený, pevný, hladký, lysý, bílý, nahoe zrnit

mrtnatý. L. velmi proídlé, tlusté, obloukovít sbíhavé, hélavé kré-

mové, u okr. sirové nažloutlé. Duž. bílá, pod pokožkou žlutavá,

nevonná. Výtr. tup ellipt., k basi šikmo stáž., 8— 10 |x.

^'ýhradn jen v lesích modínových v kyprém mechu, velmi vzácn. Po-

spolit. \' panském nrodín. lese u Myšlína (Mnich.), 9, 1918.

L. nitidum Fr. 1857. P. lesklá. Píb. a podobný L. Iucorum, ale

statnjší a masitjší, zvlášt t. tlustší a ist bílý, hladký, na konci

sotva zeteln mrtnatý, 1. tlustší, trvale bílé, v stáí skoro do kré-

mová, zeteln sbíhavé.
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v listnatém lese u Libochoviek v listop. iQjS sbíral p. Fechtner. — Zdali

je totožná s Friesovou, nevím urité, ale od ]^. lucorum jest jist rozdílná.

L. aureum Arrh. Bres. 1881. F. zlatá. Jako J.. lucor., ale inten-

sivn zlatožlutá a kl. vždy Jirbolatý, t. naihoe v nTláidL spojena sliz-

kým závojemi. KI. 3
—

5 on\ s hndým lirbulem, ostatn zlatožlutý,

nejvýš silizký. T. 4
—10 mm ti., ž'l.utý, nahoe skoro oranžový,

sotva nirtnatý,, se zetelným slizkým prstencem. L. žluté, tlusté,

proidlé, krátce sibíhavé, široké. Duž. bílá, nevonná. Výtr. ellipt.,

8— 10 [i.

V borovém lese v meclm u Hrusic, v borové mechatin u Srbska. 10.

Jest vzácná houba.

L. chrysodon Batsich. 1789. P. žliitolupenná. Zjev a velik. L. ebur-

neuni. Kl. 3
—8 cm, ist bílý, ale krásn pi okr. nkdy i dále žlut

mrfnatý, v mikkli celý citrónov mrtnatý, s okr. podviin., slizký,

sklenutý a vmáklý, dosti mas. T. dlouhý, 5
— 10 mm ti., pevn

elast., bily, zvlášt nahoe žlut mrtnatý. L. bílé, tenké, proídlé.

sbíhavé, v mládí na ostí žluté. Duž. bílá, nevonná, \\vtr. válcov.

ellipt.. 8— 10 II.

V listn. lesích na' podzim, vzácn.- Kr (.Šimek), Libochovice, Smeno (R).

Jest prý jedlý.

L. gllocyclum Fr. 1863. P. slizoprstcnná. Statný, ma.s. druh. Kl.

4—8 cm, kompaktn mas., na okr. dlouho podvin., tup sklenutý,

skoro široce hrbol., za vlhka uiohiitnou vrstvou zrnitého slizii po-

krytý, bled žlutavý. T. bílý, delší pr. kl., asto zahnutý, i—2V2 cm
ti., na basi ztenený, hrub podél vláknitý, nahoe mohutným sHzo-

vitým prstencem opatený, nad tímto suchý, mrtnatý. L. bílé. s jem-
ným odstínem do masová, nejvýš tlusté, proídlé, .uroké, sbíhavé.

Duž. bílá, nevonná. Výtr. tup vejitoellipt., 7
—8

i-i.

V teplé mechatin lesní pod Mj^šlínem, v borov. lese u Kekova rybníka,
u Kunic. Q. Význaný a lehce poznatelný druh ; nkdy jest kl. bílý, jen na te-

meni nažloutlý. Diagnosa Rickenova jest nesprávná.

d) Druhy bílé a šedé.

L. eburneum Bull. (Ag. nitens Krm/bh.) P. slonová. ist bílý.

masitý, kl. 3
—8 cim, mas., nejprv sklenutý, pak rozlož., .? okr. pod-

vinutým, pak ro.viným, vekin ostrým, velice slizký, za sucha lesklý.

T. válcovitý, zalm^utý. solidní, elast., i
—

1J/2 cm ti, bílý, slizký,

nahoe zrnitý. L. proídlé, velmi široké, tenké, sbíhavé, bílé. Výtr.
válcov. ellipt.. 8—9 \i.

V lesích všeho druhu v let a na podzim všude hojn. Po ist bílé barv
lehce poznatelný. Dužnina mírná, ale bez vn. Jest to jedlá, dobrá houba.
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L. cossum Fr. 1838. P. drvopleová. Ve všem podobný ped., ale

siln anýzov vonný (jaiko Cossus lig-niperda). T. hust, jemn
bíle mrtnatý.

Jako ped., ale vzácnji. Stromovka, Kocerady, Mnichovice. Radotín atd.

L. Hedrychii sp. n. P. Hedrychova. Kl. 3
—6 cm, nejprv mírn

sklenutý, pak rozlož, a uprosted trochu nízce tup hrbol., posléz

nálevkovitý, vodnat tence mas., blostný, uprosted slabé pleový,

velice slizký, na povin. okr. brvit plstnatý. T. delší pr. kl. asi

I cm ti., dole vždy ztenený a zakivený, svtle pleíový, dole slizký,

v celé hoejší polovin hojn zrnitý, ale bez kroužku, nahoe slzící.

L. proídlé, obloukovit zvolna sbíhavé, nejprv bílé, pak bled ple-

fové. Dužnina slabounce naržovlá, silné vonná jako L. agathos.

Výtr. ellipt., 6—7 |x.

V tráv v smíšeném lese u Roblína (vápno) v íjnu 1914 sbíral p. insp.

Hedrych. Kr (Mašek), Chuchle (K), Radotín, Karlštejn, Karlík, Chuchle, Cer-

any, Plechá u Mnichov, (vesms v listn. lesích).
— Jest velmi význaný a

dobrý druh. — Jest píbuz. L. eburneum a L. agathosm. V Bavorsku sbíraný

L. subpurpurascens Allesch jest také blízce píbuz., ale 1. jsou prý posléz er-

vené a kl. hndavý.

L. agathosmum Fr. 1815. P. vonná. Kl. 3-
—

7 cm, vodnat a mkce
mas., nejprv sklen., pak rovný až vyhlubený, na podvin. okr. v mládí

plstnatý, hladký, slizký, šedavý, uprosted s prsvitnými bledými

bradavkami. T. rzn dlouhý, i—1V2 cm- ti., -solidní, pevný, celý

zrnekat mrtnatý, suchý, bílý. L. proídlé, krátce sbíhavé, ist bílé,

tlusté, jednoduché. Voní siln anýzov nebo hokými mandlemi !

Výtr. váka\'. ellipt., šikmo stažené 7
—8 it.

V lesích všeho druhu na podzim velice obecná houba a asto veliké plochy

pokrývající. Praví se v literatue, že jest jedovatá, ale s více stran slyším, že

jest to dobrá, neškodná houba. — Sem tam vyškytá se odrda (var. cinereum

m.) s kl. temn šedým, s t. celým syt šedým, suchým, 1.. bílými ale pomakáním
hndnoucími.

L. marzuolum Fr. 1821. P. zimní. Veliká a masitá houba zimní.

Kl. 4—8 cm, sklenutý, pak rozložený, na temeni trochu vmáklý
nebo rovný, s ostrým, sehnutým a trochu vlnitým okr., trochu

slizký, lysý, temn šedý až ernavý, nkdy s nádechem modravým.
T. tlustý, masitý, sotva delší pr. kl., i>4—3 cm ti., nahoru zvolna

rozšíený, asto smákly, hladký, trochu lesklý, více mén popelavý,
zídka na konci slaib zrnitý. L. krátce sbíhavé, vehni široké, pro-

ídlé, tlusté, bílé, pak trochu špinavé. Duž. vodnat mas., bílá.

Páchne siln jako L. agathosm. Výtr. vejit hruškov., bezbarvé,

5—7 I^-
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\' starém borovém Ifse u Domažlic v zim a brzo z jara (Melzer). Ale

i odjimid z ech obdržel jsem tuto houbu, tak: erný Kostelec, Chýnava, Chru-

dim, Svárov, Kivoklát, Písek, áslav. R. 1918 objevila se v množství na praž-

ském trhu uprosted zimy a na jae. Vytrvává ze zimy nkdy až do kvtna. Jest

to ist zimní druh. Bresadula uvádí ji z Florence. v [talii, Ricken z Nmecka
(ale povrchn). Jest jedlá.

L. penarium Fr. 1838. F. buková. Kl. 5
—

7 cm, kompaktn mas..

ale na okr. prsvitn tenký, tup kiiželov. zvoncovitý, asto nepra-

videiki sprohýbalný, suchý, hladký, bílý, jen ivprosted slab nažem-

lovlý a jakoby zrnitý, aia plsitnatém okr. dlouibo podviinntý. Tr.

bílý, pevný, suchý, sotva zdéli pr. kl., nepravideln pomakaný a

asto tup hranatý, skoro celý hrub mrtnatý, na basi zašpiatlý.
L. bílé, proídlé, tltiisté, nestejn šir., krátce sbíhavé. Dužnina bílá,

nevonná. Výtr. vejito ellipt., k basi šikmo stáž.. 5—7 C--

\'ýznaná houba pro bukové lesy, tak vesms u Jevan, v let až do pod-

zimu. Chuchle (Zv.). Jest jedlá.

v

Hygrophorus r"r. Savnatka. Obr. 9, 10.

Wjdnaté mas., mkké houby, s tlustými, proídlými a asto sbí-

havými 1., bez jakéhokoliv závoje v mládí, tedy i bez kroužku a plsti

na okr. kl. T. se nahoru rozšiuje a dol ztenuje (tak hlavn

\\ C"amaroph}'lhis). asto jsou kl. i t. sbizké.

Houby zevnjškem význané, zvlášt ze sekce Hygrocybe již zbar-

vením nápadné. Nkteré- ze sekce Camaropbyllus velmi nesnaidno

se rozeznávají od r. Limacium, zvlášt ve starším stadiu. Liší se

hlavn nedostatkem vela a šupinatého kroužku. Rostou spoleensky
mimo les na pastvinách, pahorcích, v zahradách, lukách, hlavn
v let za parného a deštivého poasí. Ohniv zbarvené druhy jsou
zdaleka poznatelny a krásné. Zdá se, že jednotlivé druhy vázán}-

jsou myceliem na urité druhy bylin, což posud nikdo nestudoval.

Saccardo uvádí všech druh pes 120. Bataille vydal pehlednou

monog-rafii s 82 dr. Maire (po nm Fries ml.) tvoí z druih H. co-

nicus a H. ceraiceus nový rod Godfrinia, ponvadž mají basidie

jednoj-aderné. Toto však jest naprosto nesmyslné, nebo není pece
možno H. conicus oddliti od H. obrusseus a intermedius a tyto

opt ze sku.piny Hygrocybe. Podobn Maire a Suder chtli Cantha-

rellus aluirantiacuis zaaditi k r. Clitocybe, protože mitosy v basidiích

probíhají transversaln. kdežto u r. Cantharellus šikmo. Zajímavo
jest. že druhy sekce Hygrocybe vypouští ve formalinovém roztoku

množství slizu, kterým se roztok kalí.
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(Obr. 9.) I. Hygrophorus laetus Pers., 2, H. psittacinus Schff.. 3. H. hispidus
Vel., 4. H. pulcherrimus Vel., 5. H. Rigelliae Vel., 6. H. coccineus Schff.,

7. H. obrusseus Fr., 8. H. unguinosus Fr.. 9. H. chlorophsnus Fr., 10. H.

impudicus Vel., 11. H. vitellinus Fr., 12. H. ceraceus Wlf., 13. H. igneus
Vel,, 14., H. miniatus Fr., 15. H. sciophanus Fr., 16. H. niveus Scp., 17. H.
mucronellus Fr. — Celé houby trochu zmenš. vyjma is. u, 12, 13, 14, 15,

16, 17; výtr. znan zvtš.

I. Camarophyllus Fr. Nikoliv prsvitn šfavnaté, skoro sudu', málo iv
zharvcné driiliy, 1. asto daleko sbíhav.

a) L. daleko shíhavé.

H. nemoreus Lasch. 1828. Š. Jiajni. Kl. 4—6 cm, nejprv tuíp

sMieii.. pak rovin rozlož, ano i vmáklý, šavnat mas., oranžové

ervený, racHaki tmavji žil'ko\'aný. T. bledý, útle vláksnitý, sotva

zeteki mrtnatý, i cm tk, k basi ztenený, solidní, mkce eliaist.,

nahoe zvolma v kl. rozšíený. L. hlede pleové, tlusté, proídlé, pi-
rostle shíhavé. Duiž. oranBová, mirná, bez vn-. Výtr. vejitokiov.,
k basi oste stažené, 5

—
7 i-i.

.

—-

I .-A'^

Obr. 10.

I. Hygrophorus caespitosus Vel., celý trs v pir. vel., zvtš. výtr.
2. H. compressus Vel., v pir. vel., zvt. výtr.
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\" li>tii;it\<.li liájicli, zvlášt v i)i/šícli, teplých i)uloh:W.li. Tak ii Prnliy a

v l'olnbi, 11 Mnichovic na Plechái, Slané. 8—9.

H. leporiiius Fr. 1838. .v. zajeí. Velikostí i tvarem podoben

iiáslecL. ale: kl. bled žemlový, 'nkdy jen pleový, 1. neist bílé,

Spiše pleové, s nádecbem riižovým, tr. blavý, pode} vláknitý a ve

vlákiia se trhající. L. jsou na l>asi siln pín žilkované a k okr.

vidlené. Výtr. kulovit ellipt.. 7
—8 iv.

Na suchých píistvinách a pahorcích vzácn. V luloli Radotínském na vá-

penatých kopcích ve polenosti žampioníi. 8—o.

H. pratensis Pers. 1801.

""^ --••--—-••..
i;^ ! lihli. \'elice iwdobna

ped., ale objevtije s-e až

na podzim, má kl. hladkv,

. : -*->ír'/'5^ .,'•'.;% oranž, žemlovv. sotva vl-
\ ^ v. v-

'

/

5. nitý, t. ist bílý, hladký.

\ Na pahorcích, lukách na

l)0(lzim velice obecná, pospolit.
"'-' "-'"^'

Jest jedlá. lO— 11.

i

I
4 H. furcatus sj). n. ,§. vi-

^ \. ^ / i dlená. Tvar a velikost H.
''

/'^ i praitensis. Kl. 4—5 cm,

/ / / / tiup pravid. zvoncov., pak
^"

,,

^
rozlož., s dosti špiatým

Obr. II.
, , , . ", .

Hygrophorus pratensis Pers. V pir. vel.
lirbolem, maS., casto hrube

rug^osn hrlx>lkatý, špinavé

bílý, jakoby mléné ojínný, uprosted nahnédlý nebo .naervenalý.

suchý, lysý. T. excentrický, asi 6—8 mm ti., dol zvolna ztenený.

htedik}'-, lysý, bílý, hrubé podél vláknitý, pevn elast., asto pokivený.
L. proídlé, sbihavé, isté bílé, etné vidlené a šilkami hojné spojo-

vané. Výtr. vejitoeHipt., k basi stáž., 5
—6 |i. Dužnina bí'lá, bez

zápachu.
Na lesní, mechaté louce u Myšlína (Mnich.), 8, 1917. — Jest píbuz. H.

niveus a virgineus. Anglický H. ventricosus Berk. Br. zdá se býti také píbuz.,

ale jest statnjší (6—9 cm) s vtšími výtr. Drobnost i var výtr. spíše poukazuje

na H. nemoreus a leporinus.

H. virgineus Wulf. 1787. Š. pannenská. Kl. 3
—

5 cm,, hrbolaté

rozlož., tlusté mas., hedvábit bílý, za sucha rozpukaný, t. delší pr.

kl., 3
—

5 mm til., hedvábit vláikniitá, 1. husté. Výtr. válcov. ellipt.

]0—12 -i. .

Na vesovinách. lesních lukách a mechatinách na podzim hojn, ale více

v drsných polohách. Test velmi chutná, jedlá houba.
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H. rubripes sp. n. 5. ervenonohá. Podobmá ped., ale t. teni a

(:er\ený. Kl. 3
—

5 cm, rovn uatý, ano i vyhliiibený, dol zvolna

v t. zúžený, isit bílý, lysý, hladký, nerozpulkaný. T. zdélí pr. kl.,

tenký, tuhý, lysý, k basi ztenený, masové ervený, se stejnou už,
L. proídlé, bílé, široké, zvolna sbíhavé. Výtr. váicov. ellipt. šikmo

stažené, to— 12 \i. Bez vn.
Na suchýcli travnatých kopcícli (vápno) nad Chuchlí v íjnu hojné. Sotva

as totožný s ÍI. vii-gineus.

H. niveus Sop. \y/2. .^\ siiuá. Celá snhobílá, za vlhka hygrof.

pnLwitná, kl. nej''prv zvoncov., pak plochý, uprosted vmáklý,
2—3 cm š., na okr. asto vlniitý, hladký, slizký. T. 21

—
4 mm ti.,

dol tence zúžený, ztuha elast., hrub a tvrd vláknitý, posléz du'tý,

nahoe pomouený, v kl. zvolna rozšíený. L. tenké, obloukn\it

sbíhavé, velmi oddálené. \''ýtr. válcow ellii)t., 8—í) \i.

Na pastvinách v let až do podzima velmi hojná, pospolit. Jest jedlá.

Od H. virgineus svou drobností hned se liší. Ob,-( tyto druhy mívají na bílém

kl. kannínové skvrny.

H. cinereus sp. n. .V. f^opelová. Velice podobna ped., skoro ješt
menši. Kl. o"6—2 cm, tup zvoncov. sklen., lysý, hladký, smutn

.íC/ý, skoro lesklý. T. zdélí pr. kl., ist bílý, hladký, ly.sý, y2—2 mm
ti, nahoru ztluštlý, L. is-t bílé, tlusté, dlouze sbíhavé, neširoké,

velice ídké a v stáí pín žebernaté. Výtr. \ eten()\'ité, v ostrou

stopeku zvolna ztenené, 5
—8 p. l>ez vn.

\' tráv na suchých, vápenných úklonech nad Chuchlí místy v celých hou-

fech. Snad soub/ný druh k ued. na vápenyém podkladu. \'ýtr. jsou velice ná-

padné.

H. Coleniannianus l^ldxh. Bres. 1892. .S\ Colemannova. Kl.

3
—

5 cm. fialov šedý, zvoncov., pak rozlož., s okr. nahoru vyzdvi-

ženým, vodnat prsvitným, mlce slab rýhovaný, sli::.ký, lesklý,

trochu hrbolatý. T. bílý, peimý, podél hedvábitý, hladký, 4
—6 mm

íl., iiíxlél v proužky se tepící. K. proídlé, velmi tlusté, šedé fia-

lové, na dn velmi svraskalé, .daleko sbíhavé, pak se utrhávající.

Páchne ovocn. \"ýtr. ellipt.. 8—í)\x.. ]X).uze 2 na basidii.

Ve vlhkém mechu na lesních lukách vzácn. Na Plechái u Mnichovic,

10, 1915.

H. Rígelliae sp. n. 5. Rigellové. Drobný, šed nafialovlý. Kl.

2—3 cm, tence m.ais., hyg-rof., za vlhka temn šedý s pros^vitavými 1.,

slab slizký, za sticha bélošedý s odstínem fialovým, hladký, lesklý,

tmavšími, vláknv radialné žnhaný. sklenutý, tipro,stred vmaklý a

ostfe bradavitý: T. tenký (3
—4 mm), rovný, tu/hý, suchý, šedavý,
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poilél T^láhititý ano i hnib brázditý, hladký, lysý, stíbitý, poslé/

dutý. L. proidlé, dosti široké, tlusté, jednoduché, obloukovit sbl-

ha\"é, šedé, na dne Jirub píné vrásité. Dužnina šedavá, l)ez zá-

pachu. Výtr. xejitcJvuloA-., \- .sro{>eku stažené, 7
—8 \i.

\ diibiiiiicli u Cljlunice n. C. (opukíi) v íjnu 1916 sbírala RigoUová. Patí

do pibuz. pdcš'!., ;dc již výtrusy se liší.

H. subradiatus Schuau. 1801. ^'. paprsková. Kl. 3
—4 cm, kuželov.

zvQncov.. tupé hrbol., šedý neb šedohndý až blavý, Jmst paprsko-

vité rýhovaný a vláknitý, vlihký (sotva slizký). T. bélavý nebo

málu šedý, lysý, suchý, válcov., 5
—8 mm ti., dosti |)evný. L. pro-

idlé, bíilé nebo málo našedlé. Ijidiaté, mlce vykrojené pirostlé,

krátce sibíha\é. Duž. bílá, bez zápachu. Výtr. kulov. ellipt., 6—7 n-

Xa travinách a vesovinách na podzim ídce. 9—10. U Habru, u mlýna

HaIa.šova u Mnicliovic.

H. irrigatus i^ers. 1801. (H. unguinosus Fr.) .V. zavlhlá. Kl. 3 až

4 cm, tuíp zvoncov., pak rozlož., tence mas., hladký, slizký, temné

a.5 svtle šedý, lesklý. l'. oblý. nepruhovaný, hladký, slizký, šedý,

velmi kehký, asto smákly a dvojHzný, dutý. L. bílé nebo s odstí-

nem šedav^mi. velmi kehké, proídlé, široké, sotva zeteln sbíhavé,

Duž. bílá, ]yeL zájpaohu.

.\'a pastvinách v Ict po deštich vzácn. U Mnichovic hojn.

H. caespítosus s.p. n. Š. trsnatá. Velmi rsnatá, vodnat nias., kl.

3
—

5 cm, dusiti tence iiias., velice nepravidelný, zprohýbaný, ástce

excentriký, ploše sklen., s okr. rovným, sehnutým, nkdy mírn

vm:aklý, dosti hygrof., pi ufychání 0' kruhy pi okr., šed blavý.
s radiálním tmavším vláknivem. T. delšíi pr. kl., zprohýbaný, kivo-

luký, nahoe trodiiu sniiakilý, ša\-nat mas., spiíše elast., hladký, lysý,

hlav lesklý, na konci spoe m.rtnatý, uviiiiit mkce houbovitý, i cm
ti. L. proídlé, lit.sté, krátce obloukovit sbíhavé, k okr. hojn vi-

dlené, na ploše celou sítí vyniklou zdobené, špinav bledé. Duž. brlá.

Výtr. elliipt., 8
;•..

\'e vlhké rokli v stinném lese (kemen) nad evnicemi v íjnu 1915 velmi

hojn (Kav.). Na basi t. jsou liojné rozvtvené koínky. — Snad jest píbuzný
H. connatus Karst. z Finska, o ktcrén-. však praví I"ries, že jest gracilní a že

tvoí hlízu z basí teovýcli.

H. rubescens sp. n. Š. naervenalá. Celá bílá. Kl. 4—6 cm, tup
ku.žek)v. zvoncov., pak rovn roizliož., s tupým hrbolem, suchý, hladký,

bílý. T. velice dlouhý, i cm ti., nahoe v kl. rozšíený, elast.. pevný.

podél hrub vláknitý a trochu mrtnatý, lysý (i nahoe). K. proídlé,
obloukovit dlouze sbíhavé, tenké, neširoké, ist bílé a jako t. a
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kl. pomakáním rychle masov ervenající. Duž. bíku nevomná. Výtr.

vej!t(Tikulov., 8—lo ti.

U Pišel na lesní louce sbíral p. uitel Vrána v zái 1918. — V mládí po-

doba se L. eburneum, ale jest suchý.

b) L. nesbíJiavc.

H. nitratus Pers. 1801. Š. ledkovú. KL 2—6 cm, tenký, šavnat

maí... zvottucuv., pail< rodož., slizký', ale brzo suchý, hladký, šedohndý,

posléz hrub rýhovan šupinatý. T. t)
— 11 mm ti., málo delší pr. kl.,

hladký, šedcahndý, asto smákly. L. široce pirostlé, velmi pro-

ídlé, mas., velmi široké, trojhranné, blavé, pak modrošedé. Páchne

siln pavkem. Výtr. vákov. elhpt., 5
—6 ;i.

A' tráv na mezích a pa?tvinách v let po deštích všude hojn. T'o zápachu

lehce se poznává.

H. ovinus Bull. 1792 ^..

ii". oví. Velmi podobný

ped., ale celý skoro er-

ný. Kl. hladký, radiáln

rugosiní, pak v poklika

rozpukaný, bez prosv. 1.

T. hladký, tlust m-
chatý, ernošedý. L. oli-

vov šedé, až erné, vel-

mi proidlé, pomaká-
ním, ervenající. Duž,

pomakáním ervená

Výtr. vejitoellipt., 8 až

(j ;'•. Páchne jako ped
Na podobných stane >-

ví^íkach jako ped., ale

mnohem vzácnjší.

H. metapodius Fr. i^iy.

S. crnavá. Kl. 5
—

7 cm,

tu']> zvonoov., ernoliuidý, hust odstálými špiatými šupinkami po-

krmy (skoro sametový), uprosted velmi mas. T. dlooíhý, i—2 cm

ti., na basi ztenený, šedavý, podél hrub vláknitý a ernavými Šu-

pinkami .avlášt nahoe posázený. L. pr<jídlé, velmi tlusté, široiké,

na dn pín žlkované, zranním ervenající. Posléze celá houha

zerná. Výtr. krátce xxvpé ellipt., 7
—8 ti. Voní slab moukou.

V tráv v lese u Kunic v srpnu 1916. \'elmi vzácná, veliká, statná houba.

feif ^0

\ 2

Obr. 12.

I. Hygrophorus fornicatus Fr., 2. H. luteus

Vel., v pir. vel, zvtš. výtr. v pomrné velik.
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H. iuniicatus l'r. iS^^. S". i'xstc(im. Zjev skoro iako Trich. pov-

teiTtosuni. Kl. 3
—

5 cm, tvrd, disti tlnst mas., na nkr. tu])V. nízce

sklen., sotva hrbolatý, vžd}- ncpravid. laloniitý a excentrický,

slizký, hladký, hedváb, lesklý, bílý, ale radiáln šedoluu^dé vláknit

ihaný. T. 5
— 10 mm ti., ilole neztenený, podél vl;'iknitý a se irlia-

jicl, i>evný. solidni, blostný, hladký. L. velmi proídlé, velmi tlusté.

dosti .šinK:e bichaté, na dn ])rín žebernaté, u t. hhrboce vykro-

jené, ist a trvale bílé. i'>ez zápachtt. Výtr. kido\ . ellii>t.. 5
—íS

!•-

Xa vresovinné strájii mezi jalovcem u Mnichovic. 0. 1918 — Podivný

(Iriih, jenž by iimhl hyti také porovnáván s r. Triclioloma, ale má píliš tlusté 1.

Na Plechá-M v niechatin na .sev. stran u Mnich, nalezl jsem var. slreptopus Fr.

s kl. za suclia vláknité trhaným, t. pokroncenou, pi-dél >c trhajicí. Tento silné

ovocn voní.

H. híspidus sp. n. J>'. nirtnaiá. Menší druh. kl. 2—4 cm, nejprv

kuželoA . šj)icatý, asto lalonatý a nestejnostranný. pak rozlož., vod-

níit ma'S.. tmav šedohndý neb i do olivová, s linstýtni, tmavými

šupinkami. L. bílé, široce bichaté, 11 t. vykrojetié. T. bílý, Irladký.

y2— Jr cm ti., vždy se zahnutou basi, pevn elast. Duž. bílá, nemn-
livá, nevonná.

V borovém, mladém lese u Kekova rybníka u Mnichovic v ervenci 1914-

Jest pibnz. ped., ale velmi rozdílný.

H. corapressus >p. n. Š. smaklá. IVKUvlmý a príbivz. ped. Kl. 2 až

zYi ni vys. a dole iV-i
—2 cm š., podlouhle kuelov.. úpln hladký,

lysý. lesklý, hygrof., popclav olivový, tence mas., excentrický. T.
dvakrát delší kl, jako kl. zbarvený, lysý, hladký, tuhý a védy velice

smaklý (takže 2 žlábky povstávají), pak dutý. L. šedavé. husté,

u t. xvkrojené, ncsbíhavé. \''ýtr. bled žkutavé, dokonale kulaté.

4—5 :^-

Xa pisitých vesovinách u Tebon, 8, 1915 (W.).

H. olivaceus sj). n. 5. oliz'Ová. Kl. menší (2—3 cm), oste kuželov..

z'ždy excentrický, tence mas., hladký, lysý, nesliský, pejemné radi-

áln árkovan vrásitý, tmav olivový s odstínem popelavým. T.
málo delší pr. kl., 5 mm ti., vMy smaiklý, lysý, podél jemn pruho-

vaný, nei>rhledný, dutý, zelenav žlutý, nahoe ojínný. í.. hnstc.

11 t. vykrojené, široce bichaté, nesbíhavé, nejprv bílé, pak s odstí-

nem zelenavým. Vý-tr. krátce válcov. ellipt., na basi šikmo stažené.

TO
;.i.

Duž. neeniá a nevoní.

\' travé na záp. stráních, vyhívaných (formace devaterníková) nad sil-

nicí mezi Menicemi a Mnichovicemi. 7. 1018. — Jest píbiiz. ped., ale roz-

dílná.
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H. luteus sp. iH. vŠ. slutá. Kl. 3
—4 cm, tn;i) kuželov., excentrický.

niirn mas., pouize vlibký, z:emlov slutý, celý pitisklýnii drobnými

siipiiíkami posetý, na okr. trochu lalonatý. T. sitejniomerin válcov.,

.solidní, bélavý, hladký, nahoe pomoíneoý. I., husté, 1)icha'té, u t.

hluboce vykrojené, nesbíhavé, bílé (s odstmem do žlutavá). Duž.

híilá, bez zápachu, neménlivá. \'ýtr. tup eHipí., kJ'— 12 [i, špinav
hnidé.

\' mladé smriné r3'7.c<jvé u Mnichovic, 8. 1015. — Jest píbuz. ped.

Obr. 13.

Hygrophorus puniceus Fr. .slab zmeiiš., \c vesovin.

II. HygrocybeFr. Pr.^ífifn šfavimti'. kh'l:ki', skoro voskovil, živ ohiiiz'i~

ncbfl ílut (ídce sed) rjbarvrné druhy.

a ) T. vláknité pruhovaný, suchý.

H. puniceus Fr. 183S. Š. granátová. Ze všech dr. nejvtší a

nejmas., kl. 5
—12 cm, tup zvomcov. kiiželovitý, dosti |>evTiý, šarla-

tové krvavý, hladký, slizký, za sucha hedvábn mrtnatý. T. velmi

.'nlný, mas., solidní, pevný, oranžový, s hrubými nachovými vlákny,

suchý, na konci trochu bíle mrtnatý, i—2 cm ti. L. syt sluté, pak
oranžové až oranž, ervené, tkisté, dosti husté, pirostlé, slaibounce
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sJiliavé. Duž. \ t. hiilá, ])i»(l
kl. ornii/.ová. nevonná. \ ýtr. válc. elLipt..

<i— 10 r-

Na lesních lukách od srpna do rijna obyejné ve velikém množství po-

hnin.adé. Jest pekvisná honba a velmi ol)ecná. Je<t prý podezelá.

H. interraedius Tas.--. 1872. .S". prostedni. Kl. 3
—6 cm, tu])€

/.vmcov., petle mourov hnd vláknitý, ve vlákna se pak jak

n Inocybe trhající, a^to se roztrhávající od okr. T. vláknit pru-

hovaný, jaivSni citrónový, hladký, ale neslizký, v -pásiky se tepící. I.,

iasfn citrónové, široce bichaté, u t. volné, v mládí bledé. Diiž.

]>le(l žkitá. nevfmmá. \'ýtr. tupé válcov., 10— 12 n-

v okolí Mnichovic velice hojn v srpnu cu rok, vždy poblíž jalovc. —
Rxcken druh tento popisuje falešn.

i
H. conicus Sc(j'p. J772. Š. kiišelovitá. (A. croceus Bull., A. auran-

tiaciis Sow,. A. hyacimthiuis Attsch.). Kl. 3
—

5 cm vys., ostré kuáelo-

vitý, oranžové ervený, za vlhka slizký, za sucha lesklý, bled vlák-

nitý, posléz rozlož, a trlraný, dosti mas., na povrchu liust radiáln

Hlkovaný. T. 0*5
— i cm li., citrónový, vláknit}', váilcov., dlouhý,

podél se tepící, dutý. L, dosti proídlé, tlusté, skoro trojhranné, u t.

vplné, svtle Buté. Duž. žlutá. Pomakáním okamžit erná, v stáí

celá houba zerná. Výtr. válco^'. ellipt. 9
— 10 11.

^" tráv v zahradách, na pahorcích, mezích, vždy v houfech všude po celé

)étc> obecná. Šávou vymakanou lze psáti jako inkoustem. Jest prý jedovatá.
- Tu a tam (tak u Mnich.) vyškytá se forma mnohem menší (var. minor m.).

žfutozelená nebo oranžová, mén rychle ernající, s t. hrub n^hovaným, 1. bí-

lými, pak citrónovými.

;.H. pseudococcineus sp. n. Š. nachová. Drobný, úpln H. coccineu.s

pipomínající. Kl. 2—3 cm, zvoncov. sklenutý, nízce tup hrboL,

vždy nepravid. lalonatý a velmi excentrický, na temeni s drobnými

šupinkami, ostatn lysý, hladký, vlhký, hust radiáln žilkovaný,

ohnivé nachový. T. dloii-hý, 3'—4 mm ti, hrul> rýhov. vláknitý.

keliký, oranžový nebo zlatý. L. široce bich., dosti tlusté, nesbíhavé.

voln u t. zaoblené, zlatožluté, na dne oranžové ervené a jako t.

nejprv modrající, pak zvolna ernající. Výtr. tupé ellipt., šikmo

zúž.. 7
—8 j'.

\" tráv na opuce na Vidovli u Prah}', u Hluboep, sv. Prokopa (vápnoy
v ríinu ini8. — H . nigresc^ns Quél. jest vtší, s kl. bilým, pak citrónovým.

H. squalidus Lasch. 1828. .š'. neistá. Kl. 2—4 cm, tupé kušelov.

zifoncov., pak rozlož., kehký, pokrytý mocnou vrstvou slizu, záiv
oranžový, s prosv. L, tence mais., za sucha hladký, vybledlý. T.
dlouhý, 3

—8 mm ti., podél rýhované vláknitý, dutý, slizký, zlato-
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žlutý. L. proídlé, bidiatt-, volné, špinavé héloMutavé, na dn oran-

žové. Dužnina zliatožlotá, nevoniná, neernavá.

Na travnaté lesní louce u Hrusic, 6, 1914, pod velikým dubem. -- Od
H. obrusseus liší se drobností a tupým kl.

H. pulcherrimus sp. n. Š. pekrásná. Kl. 2—5 cm, dosti niais., tupé

široce sklenutý, slizíký, za suclia hladký, lesklý a slab radiaLne ár-

kovaný, s pTOsv. 1., datošlutý. T. vláikni't árkovaný, hladký, lysý,

brzó dutý aino mchatý, v /pentlice se tepící, uprosted 4—6 iinni ti.,

dolu zvolína ztluštlý, syt zlatožlutý, nahoe oranžový. L. proídlé,

tluisté, široké, široce pirostlé, nesbíhavé, bich,, záivé oranžové

ervené. Dní. žlutá, iievonná. A^ýtr. tup krátce ellipt.. (S
[-1.

V tráv na vyhívaných, vápencových stráních v údolí Karlíkem u Ro-

blina v ervenci 1916, hojn a pospolit. Jest to nádherná houba a patrn pro

teplé okolí Karlštejna význaná.

b) T, hladký, nepruhovaný, asto vlnkatý a slizký,

y.)
L. bichaté, nesbíhavé.

H. chlorophanus Fr. 1821. Š. citrónová. Celá houba svtle a živ

citrónová nebo zlatožlutá, neennající. Kl. 3
—

5 cm, zaoblen

zvoncov., hygrof., za vlhka s pros v. 1., slizlcý, za sucha bložhitavý,

hlaidký, záhy rovný, nehrbolatý (až \-maklý), na okr. lalona/t zpro-

hýbaný, tence lupenitý. T. rovný, tuhý, nelesklý, hladký, sucliý,

5
—8 mm ti., asto smákly, neprhledný. L. dosti husté, tluisté,

skoro trojhranné, málo a krátce sbíhavé. žluté. Nevoní. Vyiw
skoro kulovit ellipt., 5

—
7 .u.

Na pahorcích a mezích, pastvinách všude hojný. 8— 10. Rovným, hlad-

kým (nerýhov.), suchým t. liší se ode všech této skupiny.

H. siccus sp. n. Š. suchá. Kl. trvale tupé kuželov., cliote i>2—2 cm
š., 1V2—2 om vys., dosti tuihý, i za vlhka úplné suchý, hygrof., za

vlhka s prosv. 1., oranžové ervený, ale na povrchu matné bíle ojí-

nný, neernavý. T. máilio delší pr. kl., 2—3 rmn ti., rovný, smutné

neisté okrové pleový, matný, suchý, nerýhovaný, nezaškrcovaný,
v j3entHce se tepíící. L. i>roídIé, tlusté, široce bichaté, u t. za-

oblené, skoro \'olné, oranžov ervené. Výtr. kulov. ellipt., 5
—6 \i_

Na suchém pahorku mezi travou ve spolenosti Leptonií n Myšlína, 7, 1919.

Nepodobá se vlastn žádnému druhu.

H. psittaciuus Schff. 1774. v?, papoušková. Drobný, žluitý, jen t.

nahoe zelený nebo i kl. více mén smaragdový, kl. i—3 cm š., tenký

tup zvoncov., nejvýš slizký, za vlhka s prosv, 1., t. 3
—

5 nmi tl„

hladký, jadcoby zrneíkatý, pín vlnkatý, dlomhý, dutý, tuhý. K. pro-
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idlé, u i. zanblené, l>idi.. na dn zelemaN. na (Stri žluté nel)0

i cel zlaiiožUitó. Kl. za suchn zhledne. \'ýtr. elli[)t.. 5
—d h.

Xa pastvi nácli. Inkách po (k-sticli v let v5ii'lf lioiný a zbarvením ná-

padný driili.

H. sciopliaiius {'"r. 1838. .V. cililoz-ú. Cihhnu'' //vitV/v, driiUny. kl.

2-—3 cm, tenký, kutelov. ::-voncin'., pak ro/.lož.. hladký, slizký.

s prosv. 1., kehký. Tr. svtleji cihlový, dlouhý, 3
—

4 nnii ti., dutý,,

lilatlký, vhikatý. L. ervenc cihlové, paik bíle ctjínné, proídlé, zouh-

keni pisedlé. Xýxx. ellipt.. 8—
;) j-..

Xa k-snícli lukáoli a past\ iiiaoli v;<ácn. 8. Mnichovice, Kocerady, Jcvany,

Radotin.

H. coccineus Schff. 1774. .š'. šarlatová. Kl. 2—4 cm, lence ma^.,

pravideln polokulovifý, Madký. lysý, mastn vlhký, nádher]i syté

šarlatový bez prosv. 1., suchý, zlatožlutý. T. dlouihý. rovný, 3
—

5 nvm

ti., tuhý. dole ztenený, nkdy i s brázdcni dole. podél husté útle pru-

hovaný, suchý, v pentlice se tepící, zlatožkitý nebo oranžový. T..

tlusté, široce bich., široce pirostlé, ale nesbíhavé, žluté. Duž. zlatá.

bez \TJii. Výtr. vejcitoellipt.. 7 -i.

V tráv na j^aliorcích a pastvinácli v let za dešf hojn. Pekrásná hou-

bika. — nivím se, pro se u autor udává t. hladký, nepruhovaný.

^) L. na t. sbíhavé.

* Šedé druhy.

H. unguinosus Fr. 1821. .V. kluzká. Kl. 2—3 cm, šedý, hladký, na

okr. s prosv. 1.. velnu slizký, v stáí vybledlý, zvoncov. kuželov.,

pak rozlož., s vyniklým hrbolem. T. olovné šedý, vlnité zprohý-

haný, prosvitavé kroužkovaný, dlouhý. 5)
— 10 mm ti., dutý, velmi

tuhý a nejvýš slizký. K. isté bílé, proidlé, široce piro.ítlé. Dnž.

bledá, kehká, l>ez zápachu. \'ýtr. skoro kuloNiné, ^ .1.

Xa lesních lukách, v mechatinách ídce. 8, 9. U Mnichovic na Plechái a

u Hrusic. — Kl. jest v stáí radiáln svraskalý a na temeni pod pokožkou

ervenavý. T. klouže mezí prsty jako úho. - Ricken udává výtr. falešn.

H. impudicus sp. n. .V. nestoudná. JVIalý, šedý dr., s tenkým t. a

strašin páchncrucí. Kl. i—2 cm. polokulov., hladký, šedý, hrubé ru-

gosní. T. dlouhý, tenký (2—3 mm), elast.. nezlomitelný, podél

vláknitý, trochu vlnkatý, šedý, dole ernající. \^. velmi proídlé,
obhmkovité prohnuté, celou šíkou pirostlé a sotva sbíhavé, šedé,

"^e svtlým ostím, tlusouké. A'ýtr. nepravid. vejitakulov.,, sk-oro

liranaté nebo ledvinité, 5
—6

;t. Páchne strašné thereni.

V teplé dubin na vápn nad údolím Karlickým mezi Melampyr. nemo-

rosum. 7, 1916. A' literatue nic podobného nenalézám, soudím, že patí do pí-
buz. H. laetus.
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** žluté a ervené druhy.

H. laetus Pers. 1796. Š. veselá. Kl. 2—4 cm, zvoncov. sklen., pak

rovný, uipTOSted vtnmoklý, tence mas., cihlové šlutavý nebo oran-

:í02'é ervený, velice slizký, lesklý, s pros\^ L a radialin árkovaný.

T. d'lioiu-hý. 3
—4^m'm ti., dutý, velmi elasf. pevný, nejvýš slizký, pr-

svitné kroužkovaný, naervenale nebo okrové žlutý, na konci do

scdava nebo lilákova. L. v mládí bílé, pak žli:..toervenavé, bíle po-

prášené, dosti proíidlé, skoro trojhranné, široce pirostlé a sbihavé.

Dužmina tuihá. Výtr. válcov. ellipt., 5
—(>

,m.

V tráv na pahorcícli a pastvinách, obyejn ve spolenosti pýchavek. asto

sprov*ází jalovce. 7, 8. U Mnichovic asto každý rok.

H. ceraceus Wiilf. 1788. Š. vosková. Malý, oramžový, kehký dr.

Kl. 2—^4 cm. oranžové žlutavý, záhy pobledlý, hladlvý, s pro'sv. 1..

zvoncoA'. pak roviný, tence mas. T. podobn zbarvený, kehký, lá-

mavý, 3
—6 mm ti., dlouhý, M:adk>% slizký, rourkov., asto smákly

a oero\^ý. L. žluté, kehké, proídlé, tlusté, skoro ^trojhraBué, sbi-

havé. Diuž. oranžová.

\' tráv na pahorcích v let dosti asto. 7, 8. Mnichovice, Veltrusy, Karl-

štejn, Radotíii.

H. vitellinus Fr. 1857. Š. žloutková. Kl. 2'r—3 cm. sploštile zvoncov.

zniiakiý, na okr. elegantné vlnité zprohýbaný, trochu slizký, hl'adký,

.X prosv. /., za, sucha bJed žkutavý až záiv zlatožlutý, za vlhka

oranžový. T. dlouhý, 3—4 'mm ti., oranžový nebo zlatý, hladký,

nahjíe slabé mrtnatý, neslizký, asto vlnkat zprohýbaný, dutý.

kehký. L. široce pirostlé a daleko zvolna sbihavé, žluté. \^ýtr.

krátce elHpt.. šikmo stáž., 5
—)

ji.

\' meciiu a tr;'i\' na pajiorcich a v hájící v let vzácn. U Mnichovic, Stru-

ha^va. Záiv zlatožlutoti barvou úhledný (huh.

H. pusíllus s]). n. .?. maliká. Droímý. nejvýš slizký, zlatožlutý.

K!. i—1V2 cui. nízce, ploše sklen., na temeni s mlkou jamlvou,

mocnou vrstvou slizu pokrytý, s prosv. 1., ale nerýhov., na okr.

rovný, zlatožlutý. T. dbuhý, stejn ti. (2 nnn), syté žlutý, pr-
svitný, nerýhov., ale na povrchu rugosné bradavkatý a nejvýš

slizký, tuhý, solidní. L. bílé, pak nažtoutlé, tlusté, proídlé, celou

šíkou pirostlé a trochu sbihavé. Výtr. krátce zaoblen ellipt.. 8 \i.

Na kraji lesa borov. v mccliatén: mokadle u Stránic (blíž kaple). 7, 1919.

Jest snad píbuzný ped.

H. mucronellus Fr. 1838. S\ hrotitá. Kl. i—2y^ cm, zvoncov. kuže-

lovitý, oste hrotitý, palk rozlož, s nasazenou bradavkou, kehký,
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lesklý, hhiííhý, sYvzký. ::(íliy uprcvsted bledší,, s okr. temné krvavým,

s prosv. 1. T. dlmihý, i
—4 mm ti., rourkwitý, nachový, dole b-

lový, lieilváhné lesiklý, podél vláknitý jakoby bile ])r)(|>ráŠ€aiý, sikoro

suchý. L. .žluté, tlust, mas., bichaté, sbíhavé. \'ýtr. Wv[y^ ellipt.,

šikmo sta/... 8— lo.u.

Na travinácli, všude vzácné, v Ictú. llrusice, Raciotíu, Veltrusy (Šaf>. Li-

bochoviky (Fdi.). Zdá c mn, že do tohoto skupení nenáleží.

H. miniatus Fr. ]82i. .v. krvavá. Drobný, šairktov zbarv. a

mrtnaiý dr. Kl. j—3 cm, pi^lokulov., pak rozlož., na temeni vmáklý,

tenký, velmi kehký, neslizký, nelesklý, suchý, šarlatový, v stáí

luté blednoucí, drobné šupinkatý. T. dlouhý, tenký (2
—4 nim),

dutý, oranžové ervený, dole žlutavý, hladký, lesklý, asto vlnitý.

L. široce pirostlé, sbíhavé, nejprv ervené, pak do polovice žlnté.

Výtr. tupé, krátce ellipt., šikmo suiž., 8— 10 ^

Na lesních loukách, ve vesovinách, v rašelin, nkdy 1 trsnatá, v lete po
deštích po celých Cechách hojná a zbarvením nádherná houbika.

H. ígneus sp. n. J^'. ohnivá. Maliký dr., nejvýš ohniv nachový.

Kl. 4—10 mm, brzo terovité rozlož., uprosted s hlubokou jamkou,
tence mas., zvlášt u okr. skoro blanitý, nejvýš slizký, -s pTOSv. 1.,

za sucha hlaký, lesklý, ohnivé nachový. T. scíva delší pr. k!.,

I— 1-/2 mm ti., nevláknitý, celý zrnekaté rugosní a nejvýš slizký,

solidní. L. krátce sbíhavé, proídlé, nachové, na ostí bledší. Duž.

ervená, bez vn. Výtr. krátce tup ellipt., 7
—8 ,u.

Na nejv3'prah!ejších, slunených mezích a stráních mezi mateídouškou
u Myšlína a Mnichovic v ervenci po deštích, 1916, 1919.

— Nádherná hou-

bika, od ped. naprosto rozdílná.

Coprineae. Hnojnikovité.

a) Výtr. erné nebo ernohndé Coprinus.
h) Výtr. rezav hndé, pod mikroskopem žluté Bolbitius.

Coprinus Pers. Hnojnik. Obr. 14.

ííouby vyznaené svou mkkostí, kehkostí a rychlým rozplý-

váním v ernou kaši. Kl. válcovitý nebo kuželovitý, podél hru1>é

rýhovaný, s centrálním, dlouhým, tenkým, kehkým t. Okraj kl.

vždy rovný. T.. nejprv ostím hust slepené, pal<: erné, mizivé.

Výtr. erné, eríiohndé, velké, cystidy velké, vakovité. Nkteré

miají pod kl, bílé velm, zanechávající na t. prstenec, jiné jsou
v mládí zasteny inizivým, obalem, jenž na kl. zanechává mizivé šu-

piny, jiné konen nemají ani to and ono.

«
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Obr. 14.

I. Coprinus sterquilinus Fr., 2. C. fimetarius L., 3. C. diaphanus Quél.,

4. C. crenatus Lsch., 5. C. ephemeroides Bull., 6 C. sceptrum Ingh., 7. C.

niveus Pers. — Vesms v pir. vel., pouze 3 a 6 slab zvtš. Výtr. a cyst.

znan zvtš.

Náleží sem sice houby rychle rostoncí, ale krátce trvající.

Mnohé nelize aini z exkurse dom donésti, nebo se cestou rozplynou
a zimizí. Proto teba bráti substrát s mladými zárodky, jež pak
doma pod zvoncem sklenným vyrostou. Nkteré útlé driuhy v}-

rstají pouze za rána a trvají sotva hodiiniu. Rostou namnoze na
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hnoji. kon>ixjstech, výkaldi, nnveiié zemi, \- zahradách, ideji na

diví a paezech. i)laji rády iilíznviui nebo provazcovitá sclerotia,

ji-niiž dlouho vvLrvávaji. Daji se lehce v laboratoích i>stovaii a

ve vývoji svém sledovali. Na mladém myceliu tvoí mnohé druhy

- 'dškrcováním nepohlavní konidie, jakž nejprve Brefcld pozormal.

Zdá se. že jest veliké množství druhu, jmeiK>vit v teplých ze-

mích, ale i)ro nesnadné sbírání a pechovávání jsou málo studovány.

Siucardo uvádí 160 dr., z nichž 106 evropských. Ricken uvádí i>ou.ze

50 dr.. tetly sotva tetinu evropských, pi emž vynechal mnohé

i z Nmecka ziniuné. — Praktický význam nemají žádný, nebo k po-

žívání sctva se hodí.

I. Volvocoprintts. Kl. v mládí zahalen velem, jež ostává nj ti. co prsten ne^
co pochva na basi t.

C. comatus Fl. Dan. 1831. (C. porcellanus Schff.) H. obecný. \*e-

liká, statná houba. Kl. 5
—8 cm, bílý .? nádechem ržovým, nejprv

liladký, skoro hedvábitý, pak ale roztrhán ve velké, odchlíplé šupin}-,

nejprv válcovitý, i>ak zvoncov. T. bílý, vlákaiit šupinkatý, s po-

hyblivým prstencem, dlouhý, i—2 cm ti., rouTko\'itý, na basi skoro

hlízovitý. L. bílé, u kraje kl. ržové, potom erné, volné, rozplývavé.
Dužnina mírná, nevonná. Výtr. erné, vejité, 10— 14 jx.

Xa kompostech, polích, rumištích, v zahradách celé léto, dosti hojn všude.

jst prý jedly.

C. ovatus Schff. 1762. H. vejitý. Mnohem menší než ped. Kl.

^ mládí podlouhle \ejitý, drobn mkce šupinkatý, na temeni ce-

hsíxý, bílý, na temeni nažloiutlý, podél mlce rýhovaný. T. bílý.

hladký, nedlouhý, dole napuchlý, s pohyblivým prstencem. L. dlouho

bílé, od kraje kl. hndnoucí, pak ernající. Yýir. šedé, pak erné,

ellipt., 20 11.

U Chuchle v strouze u cesty (Zv..). u Mnichovic, Cernošic. Zbraslavi. —
Ricken udává falešn spory.

C. sterquilinus Fr. 1838. (C. oblectus Boh., C. stenucoleus Lind.)

H. snietištní. Kl. v mládí 3?
—4 cm dl., válcov. elhpsoidický, bílý.

drobn nehirst šupinkatý, s krátkým, na basi kulovitým t., dosplý
blaniit prsvitný, široce zvo)icov., aš ku stedu velmi hrub a hust

sebernatý, ernohndý, pak i erný, s Imdou, malou stední deskou.

T. ist bílý, hladký, neprhledný, dvakrát delší pr. kl., na basi

hlísovit napuchlý a bíloíi limekovitou podivou vnený (která

v mládí souvisela s kl.). L. nejprv bílé, na ostí ervenavé, záhy ale
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erné. úzké. dosti husté, volné, rozplývavé. Výtr. peveliké (i8 až

22 .u). erné, neprhledné, eUiiptiiné.

Na koských výkalech u Alnichovic v lete dosti asto- — Úhledný a snadno

poznatelný druh.

C. ephemeroides Bull. 1792. H. mizivý. Kl. i—2 cm, bílý, válco-

vitý, šupinat mkce mrtnatý, paik vodorovn rozlož., nejvýš útle

prsvitné blanitý, as^nat rýhovaný. T. bledý, lysý, s bílým, pohy-

blivým prstenem uprosted, dlouhý, i—2 mm ti., z plstnatého kki-

bika xynikající, rourikiovitý. L. iré, proídlé, volné. \'ýtr. skoro

k uilov ité ,
[ o—-

1 2 tji .

Na koských a kravských výkalech u Mnichovic ídce. 7
— lo.

} r. Velocoprinus. ]

'

mládí celá houba zabalena tenkou blanou, jež zanechává

na kl. mizivé šupinky.

C. fímetarius L. 1755. //. nirvni. Vtší dr., kl. 3
—8 cm, bélošedý,

aš k temeni hrubé husté rýhovaný, v mládí ostálými šupinkami

posázený, posléz kuželov. rozlož., s nahoru se zvedajícími roztrha-

nými laloky, záhy se v ernou kaši rozplývající. T. dlouhý, o"5 až

I cm ti., dutý, velmi kdíký, na basi trochu ztluštlý a solidní. T..

nejprv ržové, pak erné, na ostí bílé, árkovité. Výtr. erné, široce

ellÍ![yt., 12— 14 fj..

Na smetištích, hromadách mrvy, na mrvených polích všude obecný, po celé

léto.

C. stercorarius Bull. 1791. H. výkalni. Dosti v€lk>-, ale velmi útlý

a rychle rozplývaxT. Kl. 2—4 cm, nejprv bílý, vák<n'itý, s »ji1-

stálými mkkými šupiinkami, pak kuzelovité rozlož., ernošedý,

lesklý, hladký, na temeni hndý, hluboce rýhova/ný, prsvitn bla-

niitý, na okr. zubatý. T. bílý, hladký, útlý, rourkovitý, dlouhý,

3
—4 mm ti., dole vlásenitý, asto z hlízovité base vynikající. L. \\t\é,

dosti huísté, volné, brzo mizící. Výtr. erné, ellipt., 9
— 11 [x

• cyst.

makroskopické, veliké, kuželov. napuchlé, na ostí i ploše.

Na výkalech všeho druhu, hnojištích, obj^ejn ve velikém množství náhle

se objevující, ale opt brzo mizící, po celé léto. Hlízovitá sclerotia jsou tuhého

živdta a mohou i po léta ž.íti a stále nové houby nasazovati, což i v domácích

kulturách se dje.

C. niveus Pers. 1801. H. snéšný. Kl.,2
—

3 cm, nejvýš tenký, nejprv

vejtý, pak podlouMe válcov., z\-x>nco\-.. kimen rozlož., pokrytý

snéhobílým práškem, posléz roztrhainý, hust žebernatý, na okr.

ohrnutý. T. dlouhý, z dlouhého, koenovitého sclerotia v}TnikajÍ€Í.

rourkovitý, velmi lámavý, k hoejšku zvolna ztenený, dote bíle vlá-

senitý, lysý, bílý. L. skoro volíié, úzké, šedé, ale brzo erné a se roz-
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plývající, takže jen t. ostává státi. Výtr. velikL- (15— 1 8 ^), skoro

huíovitc citronovité hranat, erné, neprhlené.
Na kompostech a hnojenycli mistech y let všude liojný, zvlášt na kra-

vincích.

C. silvaticus s]).
n. //. ícsni. Kl. 3

—
5 cm. trvale kuželov.. tenký,

pozdji roztrhaný, dosti dlotilio trvalý, ale 1. záhy rozplývaivé, šedý,

celý souvislou mounafou šedou korou po tasený a pak vráskovit

radiáln rozpukaný (nikoliv pravideln žebernatý). T. velmi dl.,

uprosted 4—7 mm ti., bílý, dutý, skoro mchatý, celý zvlášt

k hoejšku husté bílými šupinkami posázený. Výtr. vejitokulov.,

nkteré kulaté, erné, neprhledné. 10— 12 \l.

v lese v teplém, výslunném kout ze zem, hovzím výkalem zhnojené

u Mnichovic v srpnu 1918. Jest píbuz. ped., ale již výtrusy rozdílný.

C. exíinctorius Bull. 1789. H. trvanlivý. Dosti statný a trvanlivý.

Kl. 3
—

5 cm. tup kuiželovitý, hluboko až k temeni rýhovaný, ;/;/-

tav blavý a hust zrnekovitými šupinkami posetý. T. bílý, lysý,

nelesklý, rýhovaný, 4'
— 10 mm ti., velmi pevný. L. husté, úzké, u t.

volné, nejprv blavé, posléz ervenohndé s erným ostím, neroz-

plývavé. Výtr. hndé, prsvitné, velmi tup ellipt., 6—7 \i.

\'ždy hust trsnatý, na basi kolu, na trámech a v zemi tlícím díví, id-

eji. Objevuje se na tomže míst teba nkolik rok za sebou.

C. similis Berk et Br. ÍCooke. Fr. Hym. Eur. 3283). H. podobný.
Kl. 2—4 cm, záhy rovn rozlož, a hrbolatý, sklovit ^úsvitný

vyjma mas. žlutavý hrbol, na okraji vrubovaný a asto nepravid.

vykrojený, až k temeni hluboce žebernat rýhovaný, šedavý, ble-

dými nebo žlutavými, oste ktišelovitým i, lehce opadavými bradav-

kami posázený, v mládí tup krátce válcovitý, bílý. T. pedlouihý',

dutý, mkký, lámavý, lysý, hladký, od dola nahoru zvolna ztenený,
ist bílý. L. úzké, proídlé, posléz tmavohndé, zárove s okr. kl.

se rozplývající. Výtr. hndé, nepravi. tup ellip'u. 7
—8 .a.

\' lesích jednotliv, na zetlelém díví nebo smetích ídce. 5
—8. Mnicho-

vice, Hvzda, Radotín, ernošice. — T. bývá na basi velmi napuchlý, dutý,

za sucha se okr. kl. svinuje na spodní stranu.

C. echinatus sp. n. H. ježatý. Kl. 2—3 cm, nejprv tup kuželov.,

pak rozlož., až k temeni hluboce brázditý, blavý, na tememi na-

žloutlý, lysý, ale hrubými, plochým,i šupinkami, žemlovými postí-

kaný, tence mas., sotva rozplývavý. T. dlouhý, rovný, stejn tlustý

(2 mm), na basi ostrým valem objatý, hladký, lysý, ist bílý, dutý,

ale nezlomitelný, tepivý. L. dosti husté, ale neširoké, pos-léz erné,
u t. volné, na celém povrchu irými, již lupou zditelnými cysti-
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dami Oóténkaté, na ostí rozplývavé. Výtr. ellipt. temn hndé, pr-
svitná, 13—15 [í-

Xa Iiolé, vlhké zemi v olšin pod Chotí v údolí Radotínském, jednotliv.

<5, 1018. Jest píbuz. ped., podivné jsou obrovské cystidy.

III. Copriitus. Bez vela, prstence a pochvy, ale nu kl. asto leskle zrnekat
mounatý, 1. rozplývavé.

C. atramentarius Bull. 1783. H. inkoustový. Zpravidla v liusitých

trsech ze zem vyrážející. Kl. t,—^ cm, špinav šedý, blošedý až

1 bílý, hrub svra-

skale brázditý, v

mládí leskle zrne-

katý, jimak lysý a

nladký, dosti mas.,

hrbolatý, vejitý
až zvoncov. T.
bílý, lysý, hladký,

tuhý, I—2 cm. ti.,

dlouhý, solidní,

pak úzce kanálko-

vitý, hedváb, vláik-

iiitý, dole, kde kl.

pilehal, kroužko-

vit odsedlý a tro-

chu tmav šupin-

katý. L. bledé,

pak ervené s bí-

lým ostím, svra-

skal, volné, velmi

široké. Výtr. ellip-

ticky klínovité,

hndé, prhledné,
S—10

/j.. Cyst. va-

kovité.

v kypré mrve-
né polní a zahradní

zemi v mohutných
trsech po každém dešti v let se na tomže míst objevuje. — Houba tato požita
zpsobuje zvláštní druh otravy. Na kži objeví se etné ervené skvrny nebo
zrudnou celé partie rukou, krku atd. Pod o.ma tvoí se krvavé teky, ale dá-
vení a potíže žaludení vbec se nedostaví.

Obr. 15.

Coprinus atramentarius Bull.] Skupina ze zem|
vyrážející.
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C. niicaccus Bull. 1785. //. tpytivý. Vždy v iiiiu>hoeíných, nio-

Initnýh trsech, v aílách a chomáích z podzemních dev vyrážející,

poblíž kmen a paez, Kl. 3
—

5 cm, tenký, jen iii"prosted trochu

mas., nejprv vejitozvoncov., k t. pitiskly, pak rozlož., podél hrub

rýhovaný, v mládí nirtnatý, ale brzo lysý, v mládí lesklými smeky
posázený, svtle žemlov hndý. T. nepíliš dl., 3

—
5 mm ti., hladký,

podél vláknitý, bílý, skoro lesklý, dosti tuhý, dutý. L. husté, k okr.

zvolna zúžené, volné, nejprv bledé, ale brzo hndé až ernohndé,
s blavý''m ostím. Výtr. ellipt. klínovité, hncdc, prsvitné, 9

— 10 a.

Všude v let rozšíena a obecná. Jeví se kolem paezii a kmenu jako ve-

liké chomáe hndých klobouk. Jest jedlá, ale mén cenná houba. — C. trnn-

corum Schff. jest s tímto druhem jisté totožný.

C. radians Desm, Schroeter. H. paprskový. Velikostí i zjevem

ped. ]X)ikibný, ale kl. až do stáí hojn mrtnat svtle poprášený,

jinak smutn hndý. L. brzo erné a rozplývavé. T. bílý, kehký.
na basi hndou plstí obalený. Tato pls tvoí nkdy mohutné hndé

povlaky fOzonium stuposum). Výtr. vejitoellipt., temn Imdé,

7—10 Ji.

\' hluboké cest v Karlíkem údolí hojn. 6, 1916. Zdá se být ídký druh.

C. ephemerus Bull. 1791. H. jepicí. Kl. i—2|j cm, nejprv vejitý,

pak zvoncov. kuželov., posléz rovn rozlož., nejvýš útle blanitý, prii-

svitný, jemn pýitý, útle zrnekovatý, az kii hladkému okrovému

stedu hrbolovitémii hluboce rýhovaný, blavý, pak okrový. T.
dlouhý, 2—3 mm ti., velmi kehký, bílý, rourkovitý, jemn pýitý.
L. diosti husté, pirostlé, velmi úzké, nejprv blavé, pak naržovlé,

posléz erné s bíilým ostím. Výtr. ellipt.,, hndé, prsviííné, 12— 15a.
Na mrv a mrvených místech, v polích a zahradách, asto ve spolen.

C. stercorariiis. Celé léto. Velice rychle se rozplývá a mizí.

C. sceptrum Jung-h. 1830. H. aczlový. Xcjvýš útlý, mizivý, skle-

nn prsvitný. KL 5,
—8 mm, šedavý, podlouíhle ellipt., mimo sted

rýhovaný, hladký, bez vela, pak rozložený, pak nahoru ohrnutý.

hruškovitý tvar tvoící, oddálené rýhovaný, sklenný. T. dlouhý.

nitko\4tý (i mm), prsvitný, dole sem tam s odstálým chlouipl<em,

k hoejšku mírn ztluštlý. L. volné, proídlé, erné, s bílým ostím.

Výtr. erné, skoro vejité, 12— 15 \u asto nestejnostranné.
Na loských kravincích v let všude hojn, jen za ranních hodin.

TV. Coprinellus. Bez vela, prstetice a pochvy, kl. rýhovaný, ale nesupinatý, po-

mouený, 1. se nerozplývají a houba dosti dlouho vytrvává.

C. plicatilis Curt. 1777. (C. pulcher Pers., C. strictus Bull.) //.

asna'ý. Kl. i—3 cm, svtle hndý, až •do stedu žebernat rýho-
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\a,n3% hojné monnat plevnatý, nejprv podlouihle zvoncov., pak
rozlož., peútlc blanité prsvitný, s inalýin, bledým, vmáklým
stedem. T. teninký (K'— i mm), dlouliý, bledý, prsvitný, pomou-
ený. L. proídlé, volné, na stední destice upevnné, peútlé, ern
poprášené. Výtr. vejitokulín-., erné, neprhledlné, lo— 12 \x.

y tráv v /rahradricli, na lukách a pastvinácli, v hájích po deštích v lete

dosti asto.

C. hemerobius Fr. 1838. //. jednodenní. Nejvýš útlý, ozdobný dr.

lvi. I—2 cm, podioiihle vákov., ,pak rozlož, a plochý, rovný, se sted-

ním masitým, vmáklým, hndým pupkem, ostatn až k tom.uto

brázditý, asnafý, na okr. zubatý, hladký, nejprv okrový, pak Še-

da vý. T. dlo'uhý, i—1^2 mm ti, rourkovitý, sklovitý, lysý, hladký,

bily. lesklý. L. proídlé, delší a kratší, ku zvláštní destice (colla-

rium) pipojené, nejprv bílé, pak erné s bílým ostím a po opa-
dání výtr. šedav jako kl. sklenné. Nerozplývá se, nýbrž usychá.

A^vti'- široce vejité, erné, neprhledné, 13—15 ^l

úhledná houbika, objevující se jednothv (!) v tráve na lukácli a zahra-

d.ácli v let po každém deští.

C. crenaíus Lasch. 1828. H. vroubený. Ve všem- podobný ped.,

pouze znan vtší, kl. 2—3^2 cm, zrnekaí posetý, /. k t. pímo
pisedlé (bez destiky^ ernavé. hustší, etnjší, nkteré vidlené.

T. cist bílý, k dolejšku ztkištlý, 3i
—4 mm. Výtr. veliké, nepr-

hledn ernohndé, vejitoellip.,. 11— 12 .u. Cyst. tup vakovíté.

A' tráv v zahradách nehojn, obyejn pospolit, ano i trsnat. — asy
u tohoto a píbuz. druhu povstávají tím, že se 1. od hbetu kh rozštpí, takže

ostanou lištny kl. volné, na ramenu lupenu spoívající.

C. impatiens Fr. 1821. H. nedtklivý. Kl. 2—3 cm, zvoncov. váF
c<_>\ itý, pak rozlož., bkavý, pak šeda\-ý, až k hladkému blavému
temeni hust žebernatý. T. velmi dlouhý, i—2 mm ti., obyejn
zakivený, pevný, hladký, bílý, na konci pomouený. L. úcké, ár-
hovíte, ku t. pirostlé, bledé, pak okoládové, posázené huisit vel-

kými, xetenovitými, jemn zašpiatlými cystidami. Výtr. zaki-
ven elliiptin vejiité, fialov tmavé, 8—9 íí.

\ listnat. hájích, ídce. V habrovém lese v listí pod Myšlínem. 9. 1914.

<^ystidami liší se ode všech píbuzných.

C. liiascens Fr. 1821. //. hlonohý. O nco vtší než C. hemero-
bius. Kl. i><—3 cm, posléz rozlož., až k hladkému temeni hluboce

brázditý, žlutavé okrový, úplné hladký, na temeni nahnlý, tak

jakii 1. sesychající, nero^zplývavý. T. delší pr. kl., ztuha pímý,
2—3 mm ti., hladký, lysý. isté bílý. F. k t. pirostlé, proídlé,
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skoro tuhl', ncjprz' hJedar. pak cruohnéd. Výtr. nestejnosiratiw,

hnilé, sk<>r<j ledvinit. lo
:•-

Jednotliv nebo v skupinách n:i holé zemi v lesích vzácn. \' Biiíchov

u Slaného. 8, 1019 (O. Reisner).

C. dissemiiiatus Pers. 1801. ("A"-, minutulus Schff.) H. rozsetý.

Maliká, bledá houbika ve vdikém miiožství v hiisíýcii skupinách

na basi starých strom. Kl. zvoncovitý, polokulov., slab hrbol.,

T—2 cm. ten'ký a kehký, nerozplývavý, husté rýhovaný a husté pý-

1

Obr. 16.

Coprinus disseminatu Pers. Skupina v pir. vel.

rity, pa'k olys.alý, špinavé bílý do rikro\a. T. leninký (.1 nim), ne-

dlouhý, bílý, husté pýitý, kehký, oby. zahnutý. L. široce pirostlé,

nejprv bílé, pak šedé a posléz erné, na ostí s inechýkov. c}^tida'mi.

Výtr. hndé, ellipt. S— 10 .a.

Na kmenech, hlavn na dolejšku, kolem paezu nebo i ze zem, kde ko-

eny jsou ukryté, v obrovských chomáích vyráží v let po deštích Všude hojn
až do zimy. — Xa vrb pod Kosort sbíral jsem formu s k\. hndým, na te-

meni skoro erným, pak šedým, s výtr. válcov. ellipt. 7—8 u ; var. obsciirns ni.)

C. roris Quél. 1877. H. rosnatý. Preútlý, naskrze prhle-dný.
Kl. I—1>2 cm, poisléz rovn rozlož., uprosted s teríkem, celý

asnat rýhovamý, na okr. vrubovaný, v mládí útle plstnatý. bled
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šedý. T. teninký (i mm), bled prsvitný, na basi slab ztluštlý.

L. bledé, \'eli'ce proídlé, ern poprášené, k t. bez koláru pirostlé.

Výtr. ellipt., ernohndé, sotva prhfedné, 7
—S ^.

V tráv v zahradách a na mezích a pastvinách v let po deštích ídce. Mni-

choyice, sv. Prokop, Cernošice atd.

C. diaphanus Qiiél. 1877. H. prsítný. Peútlý, sklovité pr-
svitný, stíbité bélavý, drobounký. V mládí na uschlých listech

trav jako bílá, vejit ellipt. kulika (2 mm) pisedlý. Kl. ro-zlož.,

záhy roztrhaný, s cípy nahoru se svinuj ícími, proídlé žebernatý,

j/2
— I cm, uprosted s teríkem hladkým, žlutavým. L. velmi pro-

ídlé, úzké, s erným ostím,, k t. pirostlé. T. dlouhý, vláskovitý,

prsvitný, hlaidlký, na basi hlízkovi.t ztluštlý. Sesycháním se ne-

rozplývá. Výtr. kulaté vejité, ernohndé, 11
}i.

V teplém let mezi travou na uschlých trávách jen za asného rána. V 8

hodin ráno bývá již uschlý.

C. papillatus Batsoh 1783. H. bradavkatý. Peútlý, úhledný, dosti

trvanlivý (nerozplývávý). Kl. 5
—

9 mm, zvoncov. kuželov., prsvitn
blanitý, až k hndému, hladkémiu, solidnímu temeni hluboce rýho-

vaný, vroubkovaný, šedý, s odstínem lilákovým, celý jako t. krysta-

linick}' lesklý, mizivými zmeky posázený. T. dlouhý, teninký

(5^ mm), sklovit p-rhledný, kehký. L. proídlé, velice úzké, ern
poprášené. Výtr, tmavohndé, trochu prsvitné, ellipt., lo fx.

Na kompostech, v tráv v ranných hodinách vzácn. V naší zahrad
v Mnichovicích, 7, 1918. Jest jaksi zmenšený C. hemerobius.

Bolbitius Fr., Slsettik.

V teplém let za deš na hnoji, kompostech, hnojených místech

mezi travou rostoucí, rychle se rozplývající houby. Kl. s rovným

okr., radiáln rýhovaný a se trhající. L. skoro voln, posléz rezavé.

Prach výtr. rezavý, výtr. žlut rezavé, elHpt., blaké. T. rourko-

vitý. lámavý, útlý. Závoj v mládí sotva zetelný.
Ricken uvádí v sted. Evrop 5, velmi si podobných druh. B. reticulatus

Pers. na paezech bukových jest dosti odchylný a snad ani k tomuto rodu ne-

patí.

B. reticulatus Pers. 1798. .9. sítnatý. Kehký, útlý. Kl. 2—4 cm,

dlouho kuželov. zvoncov., pak rozlož., j erným hrbolkem. šedý, útle

mas., hust a útle vráskovité rýhovaný, pokrytý mocnou vrstvou

slizu. T. tikrát delší pr. kl., 2—3 mm ti., rourkovitý, kehký, isté

bílý, zvlášt nahoe mrtnat zrnnatý, útle rýhovaaiý. L. husté,

útlé, úzce málo bichaté, u t, zaoblen \-olné, na ostí útle zrvubkaté,
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iMíjprv bledé, pítk špinav nahndlé. Výtr. ellipt., žlutohndé, ne-

stejnostranné, lo— u.u. Cyst. na osti hojné, dlouze nitkovité, pali-

kovit ckfmené a rznotvaré. Bez zájjachu.
Na trouchnivých paezech bukovjch u Jevan. 8, iQiS. Jest velmi vzácná

hr>ub;i. Zjevem se žUitým Holbitim nepodobá.

B. luteolus La>.cli. i82(>. .V. liifouicý. Útlá, jemná, vodnat ^e

rocplýn'ajíci houbika. Kl. 2—5 cm. kuzelov. široce rozlož., s hlad-

kým hrbolem, ku stedu hust árkovaný, bíanit prsvitný, na okr.

v mládí se zl3}tky \ela, blov žlutavý, pak okrov žlutý. T. velmi

dl., I—2 nnn tí., rourkovitý, nejvýš kehký a chabý, bílý. vláknité

mrtnatý. L. málo pirostlé, brzo volné, bichaté, dosti ídké, nejprv

bledé, pak svtle rezavé. Výtr. ellipt.. hladké, rezavé, c)
— 12 m- Cyst.

\^elké, tupé, dole nadmuté.
^' tráv po deštích v let, podle silnic a na pastvinách, ideji.

B. flavidus Bolt. 1791. (B. vitellinus Pers.) 5. žlutý. Kl. 2—5 cm,

vejitozvoncov., Maidký-, citrónov žlutý až i šedav žlutavý, velmi

sHzJcý, pak rovn rozlož., svtle okrový, bíanit prhledný, vyjma
hladký žlutý sted hust žebernat rýhovaný. T. velmi dl., 2—5 mm
ti., bled žlutý, nejvýš útlý a láinavý, dutý, v m.ládí bílými Šupin-

kami a vlákn)'^ pokrytý. L. jen málo pirostlé, paik odtržené, zvolna

k okr. zúžené, útlé, proídlé, nejprv sírožluté pak okrov hndé.

i^rach výtr. rezavý. Duž. v mládí žlutá. Výtr. žlutohndé, ellipt..

T2—13 .JI. Cystidy láhvicovité.

v tráv po deštích od kvtna pes celé léto velmi hojn všude, hlavn
na hnojených místech. Mní se znan velikostí. Jest tak kehká, že se fouk-

nutím láme.

B. fragilis L. 1762. .9. kehký. Ješt útlejší než ped., kl. v mládí

ellipt. zvoncov., nejW^š slizký, hladký, živ žlutý, pak rozlož., do

poloviny hust árkovaný, útlý, šavnatý, rychle se rozplývající.

T. bledžlutý, rourkovitý, snadno se podél pentlicovit trhající, na-

hoe pomouený. 1>. bledžluté, útlé, husté, u t. zaoblené, posléz

špinav hndavé. Výtr. široce ellipt., rezavé. 12—14 .a. Cyst. na-

dmuté, veliké, iré.
^" let mezi travou po deštích všude hojn, hlavn u cest.

B. titubaiis IjuII. Í790. 5. taslavý. Nejvýš útlý, skeln prsvitn
blanitý, pouhým zavanutím se lámající. \' mládí bled žkvtavý, do-

s]ié\ý skeln bílý, jen temeno kl. žlutavé, záhy rozlož., v mládí slizký,

hluboce rý-hovaný a bradavitý, skeln prsvitný, i—2/4 cm. T.
dlouhý. I

—2 mm ti., bílý, útlý, lámavý, dutý, hladký. L. bílé, dosti

husté, široce bich., tenké, zúžen pisedlé nebo skoro volné. Výtr.
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svtle medové, ellipt., 12— 14.^. Cyst; veliké, kulov., v tupý chobot

stažené.

Na lukách, polích vzácn. 7, 191S. Alnichovice. Blostí a útlostí od ped.

rozdílný.

Lactarieae Ryzcovité.

a) i'l. bez mléka Russitla.

1>) PÍ. naíznuta vyliuuje mléko Lactariiis.

Russula Pcrs. Holubinka. ^

Velké, pozemní huul)}', s dužnínou (zvlášt v I.) kehce lá-

mavoiii, s ptetivem proídlým, bez mlénic. Mezi tenkými hyfami

t\oí se veliké, kulovité, snadno se ulamující buky vakovité, jež

dodávají dužnin vzezení porosní. Takovéto pletivo u jiiných hub

se nevyskytá. Kl. mas., sklenutý, živ rzn zbarvený, s loupavou

i neloupavou pokožkou, s okr. k t. rovn piloženým, bez kortiny

a vela. T. hladký, jemine svraskalý, kehký, bez prstence. L. ne-

sbíhavé, u t. obyejn vykrojené nebo zúžené, dlouhé s krátkými

na.mnoze stíidavé. Výtr. kulovité, v stopku klínovit stažené, ost-

nité nebo i skoro hladké, bezbarvé nebo rzn intensivn žkité. Cyst.

na ostí 1, hojné, ale málo od basidií odchylné, vetenovité, pišpi-

atné, 'nad hymenium. trochu vyniklé.

Velice bohatý rod, ale ješt v rzných, zemích nedostaten

studovaný. Y Cechách a na Morav a Slovensku lze ješt nejmén
50 druh dalších oekávati. Saccardo uvádí všech známých
dr. 94, což jest dojista málo. Ricken popisuje 45 dr. Batail-

lova monografie jest sice péhlediná, ale také neúplná {y2 dr.).

Zajímavé jsou studie o r. Russiila, jež uveejnil Maire. Miímo to

exstují monografie od Kaufmanna (prus. 1908), Barbiera

(franc. 1909), Delogna (belg. 1891). eské holubinky mono-

graficky z-pracovávají p. Jar. Zváro a p. Meher, od nichž jsem
tuto nkteré píspvky s díky pijal. \' Evrop samé roste

asi nkolik set holubinek. Russuly jsou sice žijv zbarveny, ale barva

kl. asto se mnoho mní a na otevených místech bledne, ímž nkdy
tžko se druh zjišuje. Hlaivním vodítkem, jest barva lupen (bílá.

ž!'U'tá). pocházející od zbarvení \7-truiSU. TaJvé barvení se lupen po
zranní jes't u mnohých v3'-znané. Palivé druhy páchnou souasn
oste kysele. Zvláštní vlastností mnohých velkých holubinek jest,

že dosplé za parných dn vydávají do znané vzdáleností lí'bezné

aroma (R. grisea, virescens, alutacea). Urování druh bývá nkdy
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dosti nesnadii, zvíášté když v lese nalezneme asto až 30 druh
smíšeno pahromad. Nepi jeminou vlastností nkterých druh jest

také, že se objevují na S'íanovisiku v jediném kousku. Holubinky

svým zbarvením jsou nejnádhernjšími houbami, mnohé svítí svou

ervení zdaleka, jiné lira jí v barvách azurových, fialových, zkutých,

zelených. Jsou to kvty les.

Nejvýzjianjší a snadno uritelné druhy jsou asi lyt.i:

k. adusta, nigricanó, puellaris, virescens, graminicolor, cyano-
xantha, depallens, ochroleuca, vitellina, ochracea, aurata, Lrnnaei,

rubra, mustelma, olivacea, sardonia, foetens.

Holubinky prodlávají hlavní svj vývoj v letních msících,
v ervnu, ervenci a srpnu, na podzim krpí a mizí. Rostou v rz-
ných lesích, hlavn' ve svtlých a sušších, teplých a chránných ped
vtrem. Nlcteré objevují se mimo les na travnatý'"ch pahoTcích a

lesních lukách.

Jedlé holubiínky, hlavn velké masité druihy (R. cyanoxantha,

depallens, virescens, auraj), j.sou delikátní a nejvj^š lahodné, hlavn
v dušené mebo smažené úprav. Praktití hubai poznávají jedlé

druihy po toím, že nepálí a zdá se, že vším právem. Ale nkdy i jedlé

dosti pálí, lak asto R. .Lframinicolor. Jakým zpsobem jeví se

otrarv^a palivými druihy, není mn ani z prakse ani z literatury

známo. Jisto ale jest, že jedlé holiubinky jsou dležitou potravinou,

ponvadž v lesích hojn rostou a jsou asto velmi velké a masité.

Na trhu není jich prodej pipuštn, protože se lehce mohou jedo-
vaté za jedlé zamniti.

I. Výtrusy bité, dosplé 1. hile

A. Dužnina nnniá, druhy kompaktní^ veliké, tvrdé, s kl. na okr. podvinutý>yi.

R. delica Fr. [838. //. hezmléná. Velmi tvrd, kompaktn mas.

Kl. 8— 14 cm, hluboce nálevkovit prohloubený, na okr. dlouho

podvinutý, posléz nálevkovitý s okr. rovným, ostrým, tlust mas.,

bílý, lysý, ajle žlfutohndav skvrnitý. T. 2—3 cm ti., válcov.. pe-
tvrdý a slidní, bílý, lysý, nahoe pýitý a modrozelenavý. L. husté,

krátkými velmi prom,išené, modrav blavé, namodrale mléné, // t.

hojné pín spojované nebo vidlené, dosti úzké a tenké. Duž. bílá,

mírná, s kyselým aromátem. Výtr. loulov.. 10— 14 .u- slab nažloutlé,

hrub hojn CKStnité. Cyst. hojné, dlouze válcov. nebo veteno vité,

hrotité.

V fet v lesích všeho druhu velmi rozšíena. Jest jedlá, ale aroma jest

nepíjemné. Podobnost její s bílými druhy ryzc (k. pi^. L. vellereus) jest n;'i-
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pádná a skoro se zdá, že jest to bczmléný ryzec. D!e sdlení p. dr. Kaviny lze •

prý u ni zjistiti chemicky stopy mléka. Zelenavý kroužek pod kl. na t. jest

výborným znakem tohoto druhu. R. chloroides Krombh. jest jist jen synonym.

R. lactea Pers. //. bílá. Tvrdá, pevn koimpaktni, celá ist bila,

prostední velikasli. KI. 5
—

9 cm, kulov. zvoncov., .? rovným, tupým,
dlouho hladkým okr., hladký, ale nelesklý, trochu nezeteln svra-

skalý, ist bílý, pozdji uprosted s nádechem špinavým. T. íyí

až 3 cm ti., bílý, pevný, ruig-osní, nahoe trochu zten. L. nedlené,

od t. k okr, zvolna rozšíené, dosti husté, ist trvale bílé, posléz

položené. Duž. bílá, sladká, bez zápachu.
V starém, jedlovém lese na suché, slunné pd pospolit u Hrusic. 8, 1914.

Jest patrn u nás vzácný druh. Jest prý jedlá.

R. adusta Pers. 1801. //. osmahlá. Velmi tvrdá, veliká, šed hn-
davá, \' suchých lesích. Kl, 8—20 cm, mas., pevný, nejprv sklenutý

s okr. ostrým, podvin., hladkým, pak rozložený s vmáklým stedem,

hladký, asto ;2prohýbaný, šed hndavý. T. petvrdý, 3
—4 cm ti.,

bílý, hladký. L. husté, úzce pirostlé, skoro sbíhavé, dosti úzké, ma-

sité, zpTohýbané, nestejn dl., ist bílé. Duž. pevná, tvrdá, ist

bílá, na ezu a pomakáním zvolna ernající. Posléz celá houba

zenná a vytrvává v tom stavu do píštího roku! Chu mírná, zá-

pach zvláštní, koíeniný. Výtr. kulaté, bledé, besostenné, 6— 9<j..

V lesích, hlavn borových v celé zemi všude hojn po celé léto až do pod-

zimu. Zvlášt v množství v borech polabských. Jest jedlá, v nkterých krajinách

se sbírá pod jménem »kíšt«.

R. albonigra Krombh. 1845. H. ernobílá. Kl. více mén erno-

šed nahndlý, nammoze imenší, pravidelný, 1. huisté, bílé, v stáí na

o&tí ernající, duiž. bílá, jako bílý t. a 1. pomakáním v malé chvilce

co uhel ernající. Výtr. vejitoellipt., úplin hladké, 8 ,u.

y okolí Mnichovic sem tam vzácn, hlavn v bezinách. Chrudim, V. Mýto

(Zv.), MI. Boleslav (Kur.). Zdá se mn býti dobrým druhem, nebot rychlé

ernání jest vždy pravidelným zjevem. Po ržovém odstínu není ani stopj',

takže jméno »albonigia« jest pípadné.

R. nigricans Biuill. 1792. H. ernavá. Ve všem pibuz. a podobná
R. adusta, ale /. a dušnina, zvlášt ale t. pomakáním ervenají a

pak tcprv ernají. L. jsou nejvýš tlust mas. a velice oddálené,

kehké, v mládí s náxlfechem ržovým, T. vždy tmavošedý. Výtr.

kulaté, hladké, v mláldí trochu bradavité, 8 m-

\' rzných lesích v let senr. tam, ale ideji než R. adusta. Jest také

jedlá.

R. elephantina Fr. 1821. (Bolt. 1791) H. sloní. Tvrd a kompaktn
mas., veiká holubiinka. Kl. 12—25 cm, tup sklen., tkiist mas.,
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uprosted vmáklý, s okr. ostrým, hladkým, slizký, nelouipavý, na

okr. asto trhaíiý, í' iniádí bílý, pak špinav okrový. T. tkiist ve-

tenm-itý (3
—

4 cm), krátký, drsn vrásitý, solidní, tvrdý, tak jako

ostatní dn. a I. pomakáním okrov hndnoucí. L. bílé. pomrn
úzké, krátkými promíšené, husté, nekehké. Chuf mírná. Výtr. krátce

QStnité, 8—10 fj.

\ parku v tráv u Chrasti r. 191 5 sbíral p. Zvára. — Sám neznám tento

druh, ale soud dle Friese i Boltona (jehož obraz dobe se Zvárovým souhlasí)

niyslim. že se tu jedná o druh z príhuz. R. adusta, ale neernající. Bolton

5^.

Obr. 17.

Russula furcata Pers. Zmenš.. staré a mladé kusy.

uvádí ji z Anglie. P. Zvára tvrdí, že piléhá tsn k R. delica. Dle p. dr. Ka-

viny jest to jen statná odrda R. delica. Roste dle jeho sdlení hojn v Cesko-

mor. \'yso. a sbírá se tu jako dobrá jedlá houba.

R. furcata Fr. Hym. H. lístodvojná. \''eliká holub., zjevu velkých

r_vzc. Kl. iQi—20 cm, nejprv slkleintuitý s okr. ostrým, vetai podvin.,

pak rozložený a nálevkovitý, tvrd kompaktn mas., hnd olivový

a oiÍ7Wv zelený, matný, vyniklými žilkami radiáln protkaný, okr.

krátce bradavit árkova-ný, tenký, na povrchu skoro sametov

suchý, za vlíika málo slizký, pod loupavou pokožkou bledý nebo

popelavý. T. 3
—4 cm ti., v inJádí petvrdý, dole úzce kuželovit

steneený, hkidký, ist bílý. L. v mládí slzící, bílé s odstínem modra-
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vým, k obma koncm zúžené, u t. všechny po dvou s-pojované,

zeteln sbihavé, miíno to ctiic vidlené, všechny stejn dlouhé,

husté, íkist mas., posléze na ostí resavc skvrnité. Dužnina bilá

(neernavá), sladká, bez zápachiu. \^ýLr. nápadné malé (s—5 ji).

kulaté, hladké, bezbarvé.

V starých lesích všeho druhu, hhivn jehlin., ale celkem vzácn. U Mni-

chovic a ían dosti asto, Chlumec n. C. (R.), Kutná Hora (Hejny), Bcho-

vice, Karlštejn. Jest velká, statná holubinka, se sametovým, nejastji naolivo-

vlým kl. a bílými 1. — Není pochybnosti, že naše houba jest totožnou s Ricke-

novou na str. 44, jakož i s Friesovou a Cookovoii (zde pkná vyobrazení). R.

furcata Pers. má býti palivou, takže se lze domnívati, že Persoonova holu-

binka jest jen palivou formou R. graminicolor. Naše R. furcata roz-

hodn jeví vztah}- k R. heterophylla, ale jest mnohem vtší a má sametový,

matný kl. Zdá se, že roste nej radši v starých borech.

B. Dtiinina mírná druhy prostedn veliké, mén tvrdé, s okr. kl. sotva

podviiiutým.

a) Kl. hndý, okrové masový, hnédavý.

R. mustelina Fr. 1838. H. hnédá. Veliký, statný, kompaktn mas.

druh, s tvrdým t. a kl. hndým, hladkým. Kl. sklenutý (nikoliv

s podvrn. okr.), pak rozlož., uprosted vmáklý, 6— 15 cm, velmi

mas. a tvrdý, nelesklý, smutné okrové hnédý nebo žlutolimdý, í^v-

jjnaéné radiáln vráskovaný, na okr. dlouho hladký, až v stái slab

bradavit rýhovaný, loupavý. L. bílé, trochu máslové nebo kré-

mové, široké, tlusté, jen málokteré kratší, éetné vidlené, na dn
pín spojované, u t. zaoblené, pomakáním slab hndnoucí. T.
tlustý (2

—
3 cm), bílý, velmi tvrdý, solidní, hust vrásitý. Duiž.

pevná, pod dobe loupavou pokožkou okrová, sladká. Výtr. kulaté.

bezbarvé, úplné hladké, 8— 10 >x

V jehlin. starých lesích nevápenatých (žula) v krajinách pohorských. Vše-

obecn v lesích u Jevan a Habtu; svdí zde o povaze podhorské flory, která

tu jest zastoupena druhy Arnita montana, Colamagrostis Halleriana, Veronica

montana, Lysimachia nemorun,. \' Brdech u .Strašíc a Padrt. Hostomice

(Stejskal), v Ceskomor. vys. všeobecn (Kav.). v Šumav (K.). — V mládí

podobá se holubinka ta nápadn hibu. Test to krásnv. zbarvením význaný a

nemnlivý druh.

R. Olgae síp. n. H. Olžina. Krásná, velká holubinka, sladká, blo-

lupenná. Kl. 5
—8 cm, dosti mas. (ale nikoliv tvrd), v mládí pravid.

kulovitý, s okr. nepodvinutým, p.ak 'mírn sklenutý, s tupým, dlouho

nerýihovaným okr., hladký, lesklý, sli,£:ký, krásné siv masové er-

vený s odstínem okrovým, pod loupavou pokožkou naervenalý.
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L. široké, husté, bílé, netlusté, máloíkdy nkteré vidlené a kratší,

pornakánkn se nebarvící. T. dlouhý, válcov., hladký, tuhý, ist

bílý (asi i/^—2 om ti.). Duž. sladká, nemnící se. Výtr. kulaté,

dosti ostnité. lo ix.

V mechu v starých jchlin. lesích ve Vídrholci u Bchovic, 7, ipiP-

u Babic v srpnu 1919 pí. Olga Zvinová. — Myslím, že náleží do pibuz. R.

mustelina, zbarvení kl. jest zvlášf význané.

R. Hvescens Batsch 1786. (R. consobrina Fr., R. sororia Fr.)

//. pruhovaná. Menší, tence mas. druh. Kl. 3
—

7 cm, brzo rozlož,

a uprosted vmáklý, až do poloviny blanité prsvitný, ostatn tence

mas... velmi kehký, na okr. tupý, hladký, slizký, uprosted temn

šedohndý trochu do olivová, ostatn svtle šedavý, až do polovice

hrub rýhovaný a bradavilý a mimo to až ku stedu radiáln hust

pruhovaný, uprosted rugosní. T. válcovitý, bílý, hladký, vrásko-

AÍt rugosní, záhy dutý a mkce mchatý, asi i—2 cm ti., na basi

zúžený kuielovit a cihlov ervený. L. neist bílé, proídlé, jedno-

duché, etné kratší, od okr. k t. zvolna zúžené, na ostí pomaká-
ním hnd skvrnité, na dn vynikle pín žebernaté. Duž. trvale

bílá, mkká, sladká, pod loupavou pokožkou šedavá, nemnlivá.

Výtr. ellipt. vejité, 'nažloutlé, hojín osténkaté, 8— 9;jl.

Vždy pouze pod modíny v okolí Mnichovic dosti asto v dob letní.

Také v Polabí u Sojovic a Lysé, Libochoviky u Slaného, Dobichovice, íany,
Davle. Nkdy objevuje se i mimo les na pahorcích, ale vždy poblíž modín. —
Jest výborný a znamenit charakterisovaný druh. Jen se divím, že u autor

nikde není poznámka, že všude modíny sprovází. Také z Brd, z Ceskomor.

vysoiny (Kav.) jsem ji obdržel. Jest rozhodn píbuzná R. puellaris, jenže

nehndne.

b) Kl. více mén zelený nebo olivový.

R. virescens Schaeff. 1762. (Ag. caseosius Wallr.) H. nazelenalá.

Velká, tvrd mas., kl. 8—16 cm, velmi tlust mas., pevný, v mládí

kulovitý, pak rozlož., okr. tupý, povrch nelesklý, suchý, mdnkov
selený, jakoby ojínný, sáhy v políka rozpukaný, se špatn lou-

(pavou pokožkou, na kraji hrub zrnit rýhovaný. T. 3
—4 cm ti.,

velmi tvrdý, válcovitý, dosti krátký, bílý, vráskovitý. L. stejn dl.,

dosti široké, tlusté, tuhé, bílé, nemnlivé, jen na basi sem tam

vidlené. Dužnina mírná, nemnlivá, bez vn. Výtr. bezbarvé, ku-

laté, neostnité, v stopeku stažené, 5
—

7 ;jl.

Roste po celých Cechách ve všech lesích na suchých, výslunných místech

v ervenci a srpnu. Lehce se poznává po svém zbarveni a rozpukaném kl. V mládí

jest kl. skoro bílý a celistvý. Jest to výborná jedlá a vydatná houba. Jemnou

chutí pedí i hiby.



R. aerugiiiea Fr. iH^h. i R. o-raniinicolor Secr.) H. trávosekná.

Obecná, lesní, zelená, slizká holuibinka. Kl. 4—8 cm. nejprv kulov.,

pak rozlož., elastine mkce mas., velmi slizký, s pokožkou dobe
lotipavou, trávov zelený, míisty pobledlý (bez pimíšeniny fialové

neb; I ervené), pod pokožkou isté bílý, lesklý, na tupém okr. posléz
hrub zrnit rýhovaný. T. i—2 cm ti., válcov.,, ist bílý. hladký,,

jenm vrásitý, dosti kehký a záhy dutý. L. bílé. s máslovým od-
stínem (!). husté, asto lehlé, etné kratší a mnohé vidlené, tenká,

Obr. 18.

Russula virescens Sch. Slab zmenš.

kehké. I^užnina bílá, míirná nebo i nkdy trochu palivá, nakyslého

zápachu. Výtr. hladké, nažloutlé, vejcité. 8 .a.

V mechatinách a humuse les všeho drului po celých Cechách až do pod-
hoí velmi obecná, po celé léto až do 7.imy. Jest jedlá, ale nikoliv nejlepší. Sem
tam pichází forma celá bílá. U Chlumce n. C. sbírala pak si. Rigellová odrdu
s kl. sice zelen olivovým, ale ? pimíšenincu žlutou (var. siiblittescens m.).

R. rigida srp. n. H. tuhá. Podobá se velmi ped., ale liší se : vétsí

rigidností, jmenovit tvrdým t., kl. olivovým, trochu jemn žilko-

vaným, jen do poloviny loupavým, na lomu a pod pokožkou na-

ržovlým, 1. tlustšími, nepolehlými, všemi jednoduchými a stejn
dlouhými, širšími^ poniakáníím trochu rezavícíjni. okr. k!. r-ctva

zrnit rýhoviainým, výtr. menšími (5 |x).
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Ve svtlých, >l:irých jolilin. i listn. le?ich v let vzácné. U Mnichovic

a ían na více místech co rok, Mnišek (Foustková).

R. viridis s|). n. //. ::elená. Prostedn velká, velmi koniipaktn

mas., temn zelená. Kl.
51
—10 oni, tlusté a pevn mas., kulovit skle-

nutý, málo slizký, l>rzo suchý a nelesil<lý, temné a erné selený íbez

piniíšenin jiných barev!), na velmi tupém okr. neárkovaný, pod
málo loupavou pokožkou selený. T. válcov., kompaktní, bílý, skoro

hladký. J>. stejn dl. a jednoduché, velmi ti., široké, od t. k okr.

zvolna rozšíené, bílé, posléz s nepatrným nádechem máslovým, po-

makáním rychle a trvale selené. Duž. jxivná, sladká.

V sucliém, smrkovén-., starém lese pod Myšlínem ve spolen. Lepiota pro-

cera, .1'saliiota arvensis a R. cyanoxantha. 8, 1Q14. Jest nejvýš význaný drtih.

Zelenáni 1. jest nápadné.

R. fagetorum sp. n. H. buinná. Velikost i tvar R. furcata, celá

velice tvrdá, kompaktní. Kl. 6—12 cm, (pravid. sklenutý, hlad!<ý.

lysý, lesklý, slizký, na tupé zaobleném okr. hust zrnit rýhovaný.

masové naerzrenalý, ale místy žlut, blav strakatý, nesítnatý. T.

oblý, hladký, sotva vrásitý, nejvýš tvrdý a pevný, ist bílý, celý

hust srnit mrtnatý. L. velmi husté, tlusté, od t. k okr. kl. zvolna

rozšíené a zde zaoblené, na ostí naervenalé, všechny stejné dl..

nápadné šlutoselcnavé, pomakáním se nemnící. Duž. sladká, potl

pokožkou s nádechem ržovým, nevonná. Výtr. kulaté, huist ost-

nité, 5
—

7 u. bezbarvé.

V buinách Jevanských spoe. 7, 1918.
— Jest to podivná holubinka,

z pibuz. R. cyanoxantha.

R. chlorantha síp. n. H. šlutoselená. Kl. 10—20 cm, mas., nejprv

válco\^ zvoncox'. .í rovným okr., na temeni vždy vmáklý, hladký.

slizký, velmi hrubé a daleko srnité rýhovaný, šlutoselený, s okr.

zaobleným, s pokožkou dobe loiuipavou. T. tuhý, ^xívný, 2—3 cm

ti., útle vrásitý, hladlký, bílý, paik vždy lilákové nabhlý. L. široké,

jednoduché a stejn dl., u t. zaoblen volné, bílé se slabým ná-

stinem máslovým, nikoliv kehké. Výtr. kulov.. 10— 12 m. hojn
ostníté, bezbarvé. Dui. sladká, pod pokožkou bled zelená, ovocn
vonná.

V buinách Jevanských spoe. 8, 1918. — Jest význaná, veliká holubinka

(vtší než R. graminic). V mládí jest kl. skoro citrónový, v stáí více zelený,

bez odstínu fialového.' Viz také R. citrina a R. nitida var. subvirescens.

R. claroflava Growe. H. chromová. Kl. 5
—8 cm, sklen., pak

vmáklý, mas., lysý, hladký, sliský, lesklý, s okr. saobleným. posléz

zrnit rýhov., s dobe loiipavou pokožkou, barvy stejnomrn syté

chromové nebo citrónové, stáím blednoucí. T. i—2 cm ti., blavý,
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paik zasedlý, stejn ti., lysý, jemm vrásitý, pevný, pak uvnit hoiir

T>ovitý, L. hlede, pak okrové smetanové, nkdiy pi ostí citrónové,

husté, široké, skoro stejn dl., kehké. Duž. bílá, stáím šednoucí,

bez vn, chuti miÍTn nelbo po chvíli zatrpklé. Výtr. ellipt., sineta-

nov okrové, tup os tni té, 7-7-9 \í-

Pod bízami na vlhkých místech mezi travou vzácn. V Jirnácli u Pruhy,

Pardubice. — Tuto holubinku sbíral posud pouze p. of. Zvára, jejíž zde diagnosu

mn laskav sdlil. — Cooke uvádí ji z Anglie jako var. R. ochroleuca, což

nemže býti, protože není palivá. Soudíme, že blíží se ped., která jest ale

mohem vtší a masitjší.

R. columbaria sp. n. H. holubí. Velká holub, vzezení R. cyano-

xaintha. Kl. 7
—12 om, masitý, v mládí kuilovitý, pak pravid. nízce

sklenutý, uprosted mírn vmáklý, na hladkém okr. význan tupé

.zaoblený, posiléz krátce rýhovaný, hladký, velmi slii^ký, lesklý, slab

radiahi vráskovaný, osmahle okrový s pimísením barvy fialové a

olivové, na svtle mimo les více masové narMovélý. T. 2—3 cm ti.,

pevný, bílý, hladký, útle vrásitý, nedlouhý. L. všechny stejné dlouhé

a nevidlené, široké, tlusté, od okr. ku t. zvolna zúžené, bílé s odstí-

nem máslovým, nemnlivé. Duž. bílá, mírná, pod pokožkou lou-

pavou šedavá, vn oste nakyslé. Výtr, bezibarvé, kulaté, hojn
ostnité b— 6

jx.

V lesích všeho druhu po celých echách hojné po celé léto. — Že jest

tento druh rozdílný od R. cyanoxantha, nelze ani okamžik pochybovati. Jest

mn pouze záhadno, pro posud mykologové tento druh nerozeznávali a nepo-

psali, když jest všude rozšíen. Musím se domnívati, že maten byl dílem s R.

aeruginea, dílem s R. cyanoxantha, jimž tolik na první pohled se podobá.

Zbarvení kl. pipomíná barvu holubíi. Jest dobrá, jedlá houba.

R. vírentirubens sp. n. H. celené ervená. Zjev a velikost pedešlé.
Kl. 5

—8 cm, asi i om tlust mas., v mládí kulovitý, pak pravideln

polokulovitý, poisléz sklenuté rozlož., na okr. tupé zaoblený, v stáí

zrtiit rýhovaný, význané radialné vrásité žilkovaný, smutné oli-

vový s pimísením barvy rMové nebo fialové, pi okr. více bled

naržovlý, vždy matné ojínéný. T. 2—3 cm ti., tkiist válcov.,

v stáí dutý, pevný, tvrdý, hladlký, oste jemn vrásitý, na basi asto

napuchlý, vždy s nádechem ržovým nebo fialovým. L. proídlé,
velmi tlusté, bílé, od okr, kl. ku t. zvolna zúžené, dosti široké,

všechn)- jednoduché (nevidlené) a sotva kdy nkteré kratší. Duž.

bílá, poá loupá vou pokožkou naržovlá, mírná. Výtr. bradav., 8^.
Jest význaná holubinka pro teplé listnaté háje, hlavn na podkladu vá-

penném. Všeobecn v širokém okolí pražském, tak velmi hojn na Chuchelském

vršku, u Radotína, Karlštejna, Roblína, ve Hvzd, u Zbraslavi, Jílovišt,

^
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iJlilun.ec n. C. {li.), Bchovice. U Mnichovio velmi vzácn, a tu jen v habi-

nách. — lest ovom ncjpodohnjši pedešlé a ná^leduJicí. Jest jedlá. Objevuje

se již v kvtnu.

R. heterophylla I^r. 1838. (K. livkla Pers.) //. nirnolupenná.

Menší než R. cyanoxantha. Kl. 4—6 cm, tlusté a tvrdé mas., dolco-

nalc kulatý, pak siklendiitý, s oíbr. zbhni ostrýui. slizký, hladký, na

okr. sotva rýhovaný, strakaté ::harvený v l>arv;'ich /.lut, olivové,

])lefovt'. naervenalé a fialové, asto na jedné stran jinak zbarven

jak na druhé, nesifkovaný. T, isté bílý, hladký, jemn vrásitý,

petvrdý, t—2 cm ti., válicovitý. L. hile, nejvýš husté, nápadné lizkc,

k t. ztížené, hojné kratší a etné vidlené, pomakáním hnédnoucí.

Duž. bila, mí<rná, pomakáním hndnoucí. Výtr. kulaté, slab na-

žloutlé, hladké, 6—7 ijl.

Vždy jen v listn. lesích a hájích, celkem dosti vzácn a brzo již v kvtnu.

U Prahy asto: Chuchle, Hvzda, Karlštejn. U Bchovic, Mnichovic ídce,

Babice (Zv.), Struhaov, hojn v buinách u Jevan a jinde, sluje proto také

.vbukovka«. Zdá se, že hubam jest druh tento málo znám. Jest jedlá.
—

R. galochroa Bull. považuje se za pouhou odrdu.

R. virginea CKe. Ma.ss. H. pannenská. Kl. 6—9 cm, znané tlusté

mas., kulatý, pak sklen., tuhý, zámišové hebký, matný, s velmi

ostrým okr., nerýhovaný, M/ý, stáím piokrovlý. T. krátký, dolu

zúžený, '2^2 cm ti., bílý. tvrdý, solidní. ].. bílé, porušením rezavjící,

husté, velmi úzké, hojné vidlené, k okr. zúžené. Duž. bílá, na vzduchu

piokrovlá, nevonná, chuti marné. Výtr. bílé, jermn zrnité, nápadn
malé, 4'5

—6 ji.

Na podobných místech jako ped., ale ídce. Hlavn pod duby a buky.

U Cernošic (Zv.). Diagnosu tuto pijal jsem od p. of. Zváry, sám jsem posud
druh tento nesbíral. Jest to uikka bílá R. lieterophylla. Také pomr její k R,

lactea mn není jasný.

R. cyanoxantha Schff. 17Ó2. H. namodralá. Velká, elast., ztuha

mas., kl. 6— ]8 cm, nízce sklen., vždy uprosted vyhlubený, s okr.

zvolna tence ostrým, slizký, temnými žilkami radialné protkaný,

jen u (Ar. krátce slab árkovaný, rozmazané olivové a fialové zbar-

vený, v mládí pi okr. pékné ervené fialový, p<xi loupavou (do

polov, kl.) pokožkou nafialovlý. T. tuhý, bílý, ideji lilákov na-

bhlý, iposléz uívnit dutý, 2—4 cm ti., útle vrásitý. L. husté, neši-

roké, dosti pevné, bílé, uprosted nejširší, etné kratší a etné vi-

dlené. Duž, bílá, nemnlivá, mandlov nakyslého aromátu, mírná.

Výtr. kulaté, iré, v stopku klínovi't stažené, skoro bezostenné.

7—8í..

"V lesích všeho druhu, hlavn v starých, z rovin až do podhoí všude hojná

po celé léto. V buinách pichází forma velmi veliká s kl. skoro celým olivov
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zeleným. Jest to výborná jedlá houba a proto praktická, že jest ztuha masitá

a veliká. Po ostrém okraji kl., lupenech a zbarvení lehce poznatelná.

c) A7. ervený, fialový nho modrý.
a) /v7. slizký, .za sucha hladký a obyejn lesklý.

R. atropurpurea Krombih. 183 1. H. ernonachová. Veliká, ma,s.,

nachová. Kl. 5
—

14 cm, dosti tvrd elast. mas., v mliáidí polokulov.,

pak sklenutý a rozliož., hladký (neziskovaný), slický, za sucha lesklý,

na tupém okr. nerýhovaný, krvav uprosted ern nachový, pod
ddbe loiipavoai pokožkou ržový. Tr. pevn tvrdý, lYi—2 cm ti.,

ist bílý, vzácn kdy trochu erven inaidechlý, hladký, útle vrásko-

\iainý. L. nehust. velmi tlusté a široké, vzácn kdy které kratší aneb<^

vidleiié, bilé, v stáí a poranním lutorezav strakaté a posléz hnd-
nouci, v mládi trochu s tonem máslovým. Duž. bílá, sladká, inemn-
Hvá. Výtr. kutovité, úpln hladké, bezbarvé. 10—12 «.

\' dubinách a habinách, hlavn v teplých a svtlých polohách, celkem

vzácn. U .\lnichovic na více místech (Plechá, habi u Struhaova, Kunic),

buiny Jevanské, P>chovice, Karlštejn, Roblín. — Jsem pesvden, že nuse

houba jest totožná s Krombhol"ovoii, který ji podobn popisuje a vyobrazuje

z okolí pražského. Fries nesprávn se domnívá, že patí k R. emeticn. — Co jest

Friesova R. vcsca. nelze z nedostateného popisu souditi. Bresadola a Ricítev

pravi, že má K. vesca šedé skvray na lupenech, ervený t., žilnatý kl. a ostnité

výtr., což ovšem na naší houb není. Jmenovit jest divné, že se nezmiují o re-

zavní lupen, které také na t. bývá znatelno. Ale vzdor tomu myslím, že

Friesova i Bresadolova (rovnž Rickenova) R. vesca jest stejná s R. atropur-

purea Krombh. a s naší houbou. Každým zpi°Jsobem jest R. vesca v tomto smyslu
velmi vzácná holubinka a to, co se v populárních hubaích a botanikách pod

jménem R. vesca uvádí, patí k R.. depallens. Ricken. — Naše holub, jest ovšem

jedlá, výborná houba.

R. unduiata slp. n. //. vlnitá. Velice pibuz. ped., ale menŠí, kl.

vždy excentrický, hribolkovitý, na okr. vlnit zprohýbaný, dlouho

podvin., sotva rýhov., ztuha mas., velice slizký, nachov ervený,
v stáí s tonem lilákovým, žlutými skvrnami strakatý, na okr. tuípý.

L. nepíliš široké, tenké, bílé, v mládí máslové, všechny stej'n dl.

a nevidlené, pomakáním se nemnící. T. kratší pr. kl., tulhý, pak
utý, I—2 cm ti., ist bílý, podél hrub aš zrnit vrásitý. Duž. pod

pokožkou dobe loiupavou naervenalá, slab palivá. Výtr. kulov..

hojn ostnité, 10 fx.

V hlubokém, vlhkém mechu les jehlin., hlubokých, ve Vídrholci u B-
chovic dosti hojn. 8. 1919. Jest jist ped. píbuzná, ale rozdílná. Pálí dosti,

ale palivost brzo na jazyku mizí.
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R. depallens Kicken i()i5. //. vyhledává. (R. vesca r/,ných auti>ru.)

Klást, tvrd Jiias.. prt)S.trecln velká. Kl. 6—lo cm, v mládi latlov..

velmi tvrdý, pak rozlož., uprosted trochu vmáklý, tlust elast.

juas., s dkr. tuípým, v stáí na okr. hrirl^ bradavíit rýhovaným,

matný (nelesklý), málo slizký, význan radiáln vráskovaný,

smutné šedav masový a vždy více mén na nkteré stran pobledlý,

pod špatn loupavou pokožkou šed lilákový. T. bílý, tvTdý. krátký,

T—2 cm ti., solidní. L. elast., stejn dlouhé a nkteré u t. vidlené,

\ mládí slzící, poinaokáním vždy rezavicí (proto jsou 1. na starší

houib vžd}- rezav sk\'rnité!). Duž. mírná, oste páchnoucí, bílá.

Výtr. kuloA'., k basi stažené, preútle ostenkaté. 5
—6 jx.

V starých jehiin. 1 listn. lesích po celých echách rozši, a obecná houba.

8—10. Obyejn pospolit. Jest vedle R. cyanox. a R. virescens nejlepší jedlý

druh. Obyejn ji ale nikdo nesbírá. R. depallens Pers. jest asi docela nco

jiného, nebof má rr.íti ervený t. Oznaeni »depallens« jest pro tento druh

velmi pípadné.

R. lilacea Quél. 1876. //. líláková. Prostední velik.. trochu tuhá,

s ist bílými 1. a fialovýimi, 'svxaskalým kl. Kl. 4—8 cm, zvoncov.

sklenutý, paik rozlož, a uprosted vmáklý, hladký, slizký, vždy ra-

diáln svraskalý, fialový až lilákoz^ nho naJinédle fialový, na tupém
okr. slab rýhovaný a zrnitý, pod kvupavou pokožkou fialový. L.

stejn dlouhé, ist hílé, skoro všechny vidlené a u t. krátce sbí-

havé a pín spojované. T. i—2 cm ti., tvrdý, kehký, na basi

obyejn naervenalý. Duiž. sladká, trochu ovocn vonná.
^' lesích všt.ho druhu, ale velice vzácná. U Mnichov, na Plechái, v Polabí

u Lysé, St. Boleslavi, Neratovic.

R. carnlcolor Bres. 1883. H. masová. Gracilní, malá, syt masová,

dosti tuhá. Kl. 3
—4 cm, tence mas., záhy rozlož., pravidelný, upro-

sted \nmaklý neb i hrbolatý, hladký, slizký, lesklý, na okr. zaoblený

a zrnit rý"'hova'ný, živ a syt masov ervený, pod dohe lonpavon

pokožkou ržový. T. tenký (5
—8 mm), válcov., hladký, jemn

vrásitý, ist bílý, iia basi asto ervený, mkce elastiný. L. neši-

roké, velmi proídlé, nápadn tlusté, velmi etné vidlené. ale žádné

krátké, bílé, ale brzo trochu máslové. Dužni-na sladká.
y dubovém háji na Chuchelském vršku, 7. 1016 (Reisner). — Krásná,

malá holubníka. erve kl. jest sms masové, cihlové a ržové. Tak zbarveny

nejsou jiné druhy. Bresadola ji uvádí z Tyrol. Bataille ji spojuje s R. lilacea,

což není správné.

R. dulcis sp. n. H. sladká. Drobná, syt ržová, s bílými 1.. sladká.

Kl. 4
—

5 cm, dosti elast. mas., slizký, za sucha matný, bitým

práskem se pokrývající, stejnomrn syt ržový, na okr. oste rý-



hovaaiý, pod pokožkou, do poloviny loupavou, ržový. T. pevn
elastroný, i cm ti., bílý, hladký, pod kl. útle zrnekatý, sotva vrásitý.

L. dosti hiusté, nekehké, všechny stejn dlouhé a nevidlené, bílé,

široké, pi okr. naervenalé a s okr. zaoblené, ku t. zúžené (ale

kolem t. široký hladký kolá), po uschnuti špinavé okrové. Výtr.

kulaté, bezbarvé. 5
—6 tx.

V habrovém, teplém háji pod Struhaovem. 8, IQ17. — Podivný druh. Vylu-

ování prášku dje se nejen na kl., ale i na t.

R. minutula sp. n. H. maliká. Lehká, kehká, maliká, krvav

ervená, sladká. Kl. 2—3 cm, tence mas., vdy nepravid. vykror

jený a excentrick'ý, s 1. zaoblený, rozlož,, velimi slizký, u okr.

zrnekat rýhov., ohniv krvavý, uprosted tmavší, L. a t. blostné,

nemnlivé. T. sotva delší pr, kl., asi i cm ti., hrub vrásitý, kehký,

dutý. L. proídlé, dosti tlusté a široké, bichaté, všechny stejn áL

a nevidlené, Výtr. kulaté, útle. krátce ostnité, (^—8 .u.

Na velmi vj-hívané, suché, jižní stráni habrové nad drahou u Mnichovic,

8, 1919. U Hrusic pod lískami. Žádnému známému druhu se ncpodol)á.

R. velutipes sp. n. H. sametonohá. Statný, ervený druh. Kl.

5
— 10 cm, sklenuté rozlož., asto na okr. laloonatý, tlust mas.,

hladký, velmi slÍ7.ký, ohniv ervený, na zaobleném okr. nerýhovaný,

pod loupavou pokožkou ržový. T. rovný, stejn ti. (2
—

3 cm), bez

vrásek, ale hust bíle sametov plstnatý, elastiný, vycpaný. I>. husté,

ist bílé, dosti úské, velmi etné kratší a nkteré vidlené, od t.

k okr. zA^olna rozšíené, nemnlivé. Diuižnina sladká. Výtr. kulaté,

ostnité. ío lí.

X dubinách u Chlumce n. C. 8, 1915 (Rigellová). — Podivná holubinka,

pipomínající R. aurora, ale jest mkí a slizká. Žádná jiná holubinka nemá

plstnatý t.

R. rosea Schff. 1772. H. ržová. Prostedn vel., kehká, mkká,
s erven strakatým kl. Kl. 5

—8 cm, brzo ro.vn rozlož., uprosted
široce vmáklý, hladký, skoro lesklý, slizký, na okr. v stái hrub
zrnit rýhov., vesele ržový, ale vždy bíle nebo nažloutle široce

skvrnatý, takže jeist erven, nažloiutle a bíle strakatý. Okr. kl. tupý,

ale 1. nemnoho široké, k t. zjvolna zúžené, všechny stejn dl., etné

vidlené, ist bílé, nelmnlivé. T. 1—2 cm, válcov., záhy mkce
mchatý, hladký, útle vrásitý, ist bílý, ale nkdy s nádechem r-
žovým, skoro vždy excentrický. Duž. bílá, pod loupavou pokožkou
naržovlá, sladká. Výtr. kulaté, spoe ostnité neb i bezostenné. 8,(*.

V teplých Hstn. hájích u Všenor, Radotína, Zbraslavi a Chuchle v ervnu
a ervenci hojn Schaeffer ji popsal z Bavor, Bataille z Francie. Zdá se mn být

teplomilným druhem.
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R. coliiiia sp. n. II. palioret)ií. Drobná, sladká, erven strakatá.

Ki. 4—5 cm, mírn sklen., hladký, suchý, na tupém okr. krátce ár-

kovaný, <U»konale loitpavý, pod pokožkou ist bílý, bíle a bled rii-

iové strakatý, asto neist bílý, jen sem tam málo lilákov naerve-

nalý. T. krátký, asi i cm ti., ist bílý, kehký, skoro hladký, sot\'a

vrásitý. J.. dosti husté, ist bílé, široké, velmi etné kratší a sot^a

které vidlené. I>už. bála. sladká. Výr. nepravid. kulovité, hust

ostnité. S
;j..

\'ždy mimo les a záhy v lete (kvten, erven) na výslunných, travnatých

pahorcicli. Tak ii Mnichovic asto, Radotín, Davle, Kr. — Jest píbuzná ped.,

ale jist rozdilná. Zjevem pipomíná také R. chamaeleontina nebo R. nauscosa,

ale nemá žluté 1. Myslím, že byla posud pehlížen;'..

R. granulosa &p. n. //. zrnitá. Kl, 5
—8 cm, sklenuté rozlož., dosti

tence niiis., velice slizký, za sucha hladký, lesklý, celý až k temeni

vynikle zriiitý a u okr. hrub zrnit rýhovaný, nachov ervený (né-

st rakatý). pod dokonale loupavou pokožkou ržový, na okr. tupý.

T. 1I/2
—2 cm ti., hladký, lysý, blostný, podél jemn árkovaný,

brzo mkký, elast. L. dosti tízké, od t. k okr. zvolna rozšíené.

etné vidlené a etné krátké, bílé (se slabým odstínem máslovým),

píkami hojn pehrádkované (odtud granulosaiost), nem;nlivé.

Duž. bílá. Výtr. vejitoellipt., nažloutlé, hojn ostnité, 8—9 |i.

Výhradn v bezinách, tak na více místech u Mnichovic. 7, 8.

R. inconspicua sp. n. //. nenápadná. Malá, útlá. lehká, asi veli-

k<jsti l\. lutea nebo J\. azurea, d^jsti tence mas. Kl. 4
—

5 cm, skle-

nutý, asto excentrický, na hrub rýhovaném okr. zaoblený, velmi

slizký, matn olivov šedavý s 'nádechem ržovým, kolem temene

tmavší (motiTov), celý jemn zrnekatý a jemn kruhat svraskalý.

k okr. jakoby jem)iýnii šupinkami tekovaný, pod dobe loupavou

p<rkožkou bílý. T. kratší pr, kl., hladký, lysý, sov-a \Táisitý, brzo

dutý a kehký, bílý, ale s pejemným nádechem ržovým. T^. dosti

široké, tenké, u t. volné zaoblené, všechny stejn dlouhé, ist bílé,

ucjzýš kehce lámavé, barvu nemnící. Duž. sladká. Výtr. bezbarvé,

kulaté, hust nstnité, 8—-lo (x
•

\' tráv a mechu na kraji borového lesa pod Myšlínem. 8, lOlQ- V dubovém

lese u Hrusic. \'elmi výztianá holubinka, patrné velmi vzácná.

P) y\7. suchý, jakoby ojínný nebo sametový.

R. azurea Bres. 1881. //. azurová. Malý, kehký dr.. kl. 4
—6 cm,

ploše sklenutý, pravi-d., mák) mas., mode lilákový, nelesklý, ne-

sliský, matn ojínný, uprosted temnjší, svtle mrtnat tekovaný,
na ti[>ém okr. zrnit árkovaný, asto se svraskalou pokožkou.
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diíbe louipavou. T. isté blostný, hladiký, záhy uvnit houbovitý,

na basi asto nadmutý. L. trvale snhobílé, dosti husté, od t. k okr.

zvolna rozšíené, všechny stejn dl., jen u t. vidlené, kehké. Duž.

mírná, bílá. Výtr. z'eliké (8—10 .u). hojn ostnité.

V suchých lesích, hlavn borových, všude obecná po celé léto. Takc v Šu-

mavé (K.). Nápadná a lehce poznatelná. Jest jedlá.
— Sem tam pichází odrda

(var. iDubrosa m.) s kl. slizkým, svtle šedé olivovým, jen pi okr. s odstínem

fialovým, uprostcfl temn olovným, uprosted soustedn vráskovaným, s 1.

mnohými kratšími a etnými u inscrce vidlcnými. V jehlin. lesích ideji. Tak
u Afníchovic!. Nevím posud, v jakém pomru jest tato houba k R. azurea.

R. aurora Krombh. 1849. ^- jitenková. Veliká, nejvýš tvrdá,

vždy neipravid., nádhern zbarvená. Kl. 5
— 18 cm, dlouho .sklenutý,

paik rozlož., vždy se stran soiaklý nebo zprohýbaný, na velmi tupém

okr. zaoblený, tlusté mas., tvrdý, suchý, nelesklý, v stáí vždy roz-

pukaný, nkdy pobledlý. z>šdy jakoby namodrale ojínný, pod nc-

loupavon ípojkožkou hluboko ervený. T.. velmi ti., husté, na tupém
odsti u okr. naervenalé, etné vidlené a nkteré kratší, od kraje

k t. zvolna zúžené, u t, uzouké, neménlivé bílé. T. 2—4 cm ti.,

nejvýš tvrdý, solidní, hladký, jemn vráskovaný, bílý a ržové na-

dechlý. Duiž. isté bílá, chuti nahoklé, vn ovocné. Výtr. kulaté,

hladké, dosti žlutavé, 8 ,a.

V starých IcsíoJi johiinitých, hlavn borových, obyejn pímo ze zem,
nikoliv z mechu a humusu vyrážející. 8—g. Jest sice daleko rozšíena, ale

všude dosti ídká. Mnicliovice, Ondejov, íany, Dínov u ^'elt^us (Šafaíková),

Radotín, Chotc, Chlumce u, C. (R.), Chuchle, Roblín. — Jest to krásná

holubinka, mnohem tvrdší než R. lepida a jinak zbarvená. Balaille nesprávn ji

s touto spojuje. Kromhliolzíív popis i vyobrazení, dobe naší houb odpovídá. —
Není jedovatá, ale k jídlu se nehodí, ponvadž má silné, odporné koenné aroma.

R. cutefracta Cooke 1888. H. bradavitá. Velmi kom/píiktn eiast.

ma>. Kl. 7
—10 cm., dlouiho s okr. dol sehnutým, tlust mas., suchý,

nachov ervený, ale pozdji žlutav skvrnitý, uprosted tmavší, na

okr. hrub zrnité rýhovaný a také celý povrch hrub zrnitý. T.
elast. pevný, jemn vráskovaný, rst a trvale bílý, celý jemn roz-

troušené mrtnatý, asi i—2 cm ti. L. široké, asto lehlé, bílé, jen sem

tam nkteré vidlené, stejn dl., na dn žebérky spoj ováné, nemnlivé.

Duž. mírná, bílá.

v starém borovéiu lese na Koženém vrchu u Mnichovic. 8, 1915.
—

Podivný druh, snad s Cookovým z Anglie stejný. Zjevem pipomíná R. aurora.

R. lepida Fr. 1838. H. skvlá. Dosti velká, tvrd imas. Kl. 6 až

12 an, brzo rozlož., uprosted vmaóklý, velmi tuhý, mas., suchý,

jakoby ojínn sametový, nádhern rttmlkov erz^ený, uprosted
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nkdtv' bledší do okrová nebo oranžova, sucheni «:>byejn rozpukaný,
na okr. až v stáí málo árkovaný, poil pokožkou krátce loupavoii

naervenalý. T. pevný, ist bily, útle vrásitý, 2—3 cm ti., J.e

obyejné narúzovélý. L. kehké, stejné dl., u t. vidlené, od zaoble-

ného kraje ku t. zvolna zúžené, trvale bílé, pi ckr. kl. i:a osti

naervenalé. Duž. mírná, bílá, zvláštního píjemného ovocného-

aroanatu. Výtr. kulaté, nažloutlé, spoe ostnité, S— 10 pt.

\' suchých a svtlých lesích listn. i jehlin. jen v teplejších polohách. Tak
všeobecn v okolí pražském, v Polabí, ideji u Mnicliovic ;i ían, Ml. Boleslav

(Knor). V stinných, hlubokých lesích schází, ale asto bývá v bucinách a du-

binách. Jest to pekrásná holubinka, po nachovém, sametov matném kl. hned

poznatelná. Jest prý jedlá.

C Diižnin-a palivá, druhy velké i malé.

a) Kl. hndý nebo žlutavý.

R. foetens Pers. 1796. H. smrdutá. Velká, slitina houba. Ki. 8 až

18 cm, pevn mas., nejprv kulov., s málo vynikajícím t., pak ploše

sklenutý, asto lalonatý a nepravidelný, u okr. tenký, ostrý, záhy
bradaz'ité rýhovaný, nejvýš slizký, za saicha hladký, špinavé hnédý,

u okr. svtlejší, s dobe loupavou pokožkou. T. 3
—

4 cm ti., blavý,

hladký, pevný, pak špinavé žlutavý. L. v mládí velice slzící, nestejn
dl. a etné vidlené, uprosted nejširší, špinavé bílé, v stáí pomaká-
ním hndnoucí, na ostí tmavé tekované. Duž. nažloutlá, velice

palivá. Celá houba páchne odporné kysele. Výtr. kulov., nažloutle,

hust ostnité, 8 u.

V lesích všeho druhu, na lesních lukách, na pahorcích po celé léto, oby-

ejné v celých houfech. V mládí, kd3'ž z mechu vjdézá, mnoho se podobá hibu.

Jest odporná, jedovatá a velmi obecná houba, ale lehce poznatelná.

R. subfoetens Smili. 1873. H. zapáchlá. Drobná, ale elast. pevná,.

kl. 4—6 cm. A-elice slizký, hladký;, na slabounce noržovélém okr.

hust rýhov., uprosted olivové hnédý, ostatn okrové žlutavý, pod
dokonale loupavou pokožkou bílý. T. 8—lo mm, pevný, ist bílý,

posléz okrov žlutavý, iitle a sotva znateln vrásitý. L. všechnv

stejn dl, husté, tenké, široké, bílé, pomakáním rychle hndnoucí.
Du^žnina bílá, odporn páchnoucí.

V tráv po deštích v srpnu na pahorku u Božkova u Mnichovic, v bucinách-

u Jevan, 1916, 1918. Jest vzácný druh, jaksi drobná R. <")ctens. Uvádí se

z Francie a Anglie.

R. pectinata Bull. 17(^0. //. hebcnitá. Podobná a píbuz. R. foe-

tens. ale i asto menší, kl. v mládí kidov., uiprosted tmav hndý,
na okr. žlutav žemlový a hrub rýihov., na okr. tupý, 1. neslzící,.
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všechny stejn dl. a nevidlené, tr. snhobílý, hrub svraskale rýho-

vaný. Pálí velice a rovnž siln páchne (což Ricken popírá).

V lesích velmi vzácn. U Všesim, ían, 8, 1913, Kocerady, Struhaov.

R. tristis sp. n. H. smutná. Malá, šeda^vi ihndá, slizlká, rýhovaná.
Kl. 3

—
5 cm, tence mas., sklenuté rozložený, velmi slizký, na okr.

nápadn zrnekaté rýhovaný, popelav smutn hndý. T. 'válcovitý,

skoro hladký, 4
—

5 mm ti, na basi hndavý, ostatn bílý, kehký.
L. stejn dl., jednoduché, skoro proídlé, trvale bílé, neširoké. Duž.

bílá, pod louipan^ou ipokožkou šedá, velmi palivá.
V listna, a smíšených lesích u Dvorc za Lysou, 7, 1914.

R. conjugata síp. n. H. spojovaná. Kl. 5
—8 cm, dosti mas., hladký,

slizký, bled šedavý, uiprosted tmavošedý, na zaobleném okr. da-

leko hrub zrnit rýhovaný, pod dobe loupávou pokožkou blavý.
T. hladký, sotva znateln vrásitý, k basi kuzelovit ztenený, bílý,

ale pomakáním a na basi moenovit hndnoucí, kehký. L. dosti

úzké, tlusté, bílé, stejn dl, ale etné vidlené a na dn vysokými

píkami hojn spojované, pomakáním hndnoucí. Duž. bílá, velmi

palivá. Výtr. kulov., bezbarvé, sípoe 0'Stnité. 8 ,u.

V tráv v starém boru v Kri, 7, 1919. — Jest podobná ped. a R. livescens.

Píky mezi 1. jsou nkdy tak vysoké, že sahají až k ostí a tak povstávají

komrky.

R. ochroleuca Pers. 1796. H. hlínožlutá. Lesní, velký, žlutý dru'h,

velmi palivý. Kl. 61
—10 om, žemlov nebo citrónov žlutý až i zlato-

žlutý, pois.léz blednoiucí, slizký, velmi lo'Uipa\^, .y hladkým, nerýhov.,

tupým okr., mas. a tuhý. T. bílý, válcov., i^/^
—

3 cm ti, posléz na-

sedly. L. bílé, neslzící, všechny stejn dl., dosti husté, nkteré

vidlené, na okr. zaoblené, u t. trochu zaoblené, pomiaokáníím a

v stáí žlut okrové. Duiž. bílá, velmi palivá, kehká, 'bez zápachu.

Výtr, kulov., hruib ostnité, nažloutlé, 10— 12 .«.

V hlubokých, jehlin. lesích u Habru, ían, Cern. Kostelce rozšíena

(8—9), také v Brdech a v Pošumaví. V eskomor. vyso. až do 650 m (Kav.). —
Lehce poznatelná a nemnlivá holubinka, patrn více podhorská. Jest jedovatá.

R. fellea Fr. 1821. H. žluová. Pííbuz. ped., ale menší, mén
mas., kl. bled svtle okrový, uprosted tmavší, na okr. zetelné

rýhov., zrnitý, vekni slizký. L. luižší, bled svtle žlutavo-okrove,

etné vidlené. Duž. svtle okrová, nejvýš palivá. T. žlutav okrový.

hladký.

V lesích jehlinatých, hlubokých až k podzimu, pak ale ve velkém množství.

Rovnž podhorsky druh o— ti). Lesy Jevanské, Pecny u Ondejova, Sázava,

Brdy, Jílové, Vidovice, Štchovice.
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h) /v7. více mén ernný nebo fialový (ídce bílý nebo šedavý).

a) Druhy drobné, s tenkým, prosvítavým kl.

R. fragilis Pers. 1801. (Ag. niveins Pers., Ag. chioneuis Fr.. Ag.

sanguineiis Vent.) H. kehká. Vždy menší, útlá. lehká. Kl. 2—4 cm,

tence mas., diosti i)eviný, dlouho polokulovitý, -pak sklenuté rozlož.,

na okr. tupý, velmi slizký, hladký, mastné lesklý, na kr. zvlášt

v stáí oste árkm-aTiý, ohniv stejnomrné ervený, nikdy nepo-

hledly, pod loivpavou pokožkou ržový. T. trvale isté bílý, útle

vrásitý, asi i cm ti., pak mkce houbovitý. L. isté bílé, velmi pro-
ídlé a pod blanitým kl. podle okr. pín žebernaté, pi okr. kl.

v stáí ervenající, neširoké, stejn cUouhé a nevidlené. Duž. bílá,

siln palivá, aroma oste kyselé.
v mech at inach, hlavn v ploniku a rašclinníku lesním v hUibokýcli lesich

po celých echách až do hor hojn. Jevanské lesy, Jilové, Brdy, Šumava,

eskomor. vyso. — Svou ohnivou barvou v zeleném mechu pímo záí. Zídka

kdy kl. vyhledává. Jedovatá.

R. violacea Quél. 1888. H. fialová. Zjeveni a velikostí ped. po-

dobná, ale jinak zbarvená. Kl. 2—4 cm, rovn rodoS., asto vykra-

jovaný a vždy excentrický, velmi tenký, na okr. blanité prsvitný a

skoro ostrý, uprosted ern olivový, na okr. krvavý, hladký, slizký,

poslés husté árkovaný. P. husté, ist bílé, nemnlivé, k t. zvolna

zúžené, etné kratší a nékt. vidlené. T. isté bílý, vynikle sífovité

vráskovaný, 1 aii ti. Duiž. mkká, pod velmi loupavou pokožkou

ržová, velice palivá. Výtr. kulov., hojn ostnité, bezíbar\c, S g.

V lesích jchlin. i listnat. vbec všude rozšíená. Mn se zdá, že se u my-
koloff tento druh omylem za pobledlé a jinak zbarvené .tormy R. fragilis pova-

žuje, což jest docela nesprávné. Jest daleko hojnjší než R. fragilis. Jedovatá.

R. nobilis sp. n. H. nádherná. Maliká, suchá, lehoimká, kehká.

Kl. 3
—4 cm, na okr. mírn lalonatý, suchý, nelesklý, jako same-

tový, nádherné krvavé ervený, pod loupavou pokožkou ervený, na

okr. zaoblený. T. krátký, asi' i cm ti., iist bílý, hrub hrbolaté

vrásitý. L. pehusté, útlé, isté bílé, všedhny stejn dl. a asto pi
okr. píné spojované. Duž. velice palivá, ovocn páchnoucí.

V listnatých lesích u Chlumce n. C. v srpnu 19 rs shiriílíi^ Rigellová. Pak

v dubinách u Labsk. Kostelce p. Šlapák (10. 1915).
— Jest podivná a žádné

známé nepodobná holubinka.

P) Druhy vtší, s masitým kl.

*
Lupeny široké.

R. emettca Schff. 1770. H. jedovatá. Dosti statný, mas., záiv

ervený, matný druh. Kl. 4
—

7 cm, sklenutý, pak rozlož., asto ex-
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centrický, na tupém zaobleném okr. nerýhov., dosti tvrd a tlust

nras., záivé ohnivé ervený, ale asto bledými skvrnami sírakatý,

matný, pod dobe loupávou pokožkou ervený. T. i—2 cm ti.,

skoro hladký, pejemn vrásitý, mkce houbovitý a jako 1. mléné
hily. L. dosti huisté, etné kratší, velice tenké, kehké, široké, od

okr. k t. zúžené, nemnlivé. Duž. bílá, ihned velice palivá. Výtr.

kulaté, spoe osténkaté, 6—8
|ji.

Význaná holubinka buin Jevanských, jichž jest pravou ozdobou. Také
u Tebon (Hedrycb) a v Brdech. Jest celkem ídký druh a nesouhlasím se

Schroetreni, že by byla tak blízká k R. fragilis. Této se podobá pouze barvou.
'

Jest jedovatá.

R. autumnalis sp. n. //. podzimní. Prostedn veliká nel>o i menši.

Kl. 4
—6 cm, sklenutý, vždy excentrický, na okr, zaoblený, do'sti

tuhý, až v stáí slab rýhov., málo slizký, význané živ fialové,

ervené, olivové a bélavé strakatý, pod dobe lo'upavou pokožkou
bílý nebo naervenalý. T. isté bílý, tvrd kehký, i— 1^/2 cm ti.,

vrásitý. L. isté bílé, na osti zouhkaté, všechny stejné dl., jen né-

které vidlené. Duž. bílá, velice palivá, zvláštním, ne nepíjemným
aromátem páchnoucí. Výtr. kulaté, o'stnité, 8

(j..

\' dubinách ve Hvzd a v Bohnickém liáji nad Trójou. lo— 11, 1017

(Zvinová). Jest zvláštní, že tak pozd se vyvinuje, kdežto v té dob holu-

binky jsou již vymizelé nebo krpící. Jest píbuzná R. violacea, ale vtší a

masitjší, ^'n jest hned nápadná.

R. pulcherrima sp. n. H. pekrásná. Kl. 5
—8 cm, dosti mas., pra-

videlný, uprosted trochu vmáklý, na oblém okr. neárkovaný, celý

dokonale hladký, slizký, za sucha lesklý (pokožka jen u kraje lou-

pává), pod (pokožkou svtle ržový, celý záivé ohnivé erzrený. L.

i t. mléné isté bílé, nemnlivé. T. i—1V2 cm ti., bílý, dokonale

hladký a oblý, pevyiý. L. dosti široké, u t. zúžené, kratší hojné. Duž.

bílá, po hokých mandlích vonící, nesmírné ihned palivá. Výtr. na-

žloutlé, kulaté, útle liojn ostnité. 6
fj..

V teplých, vápencových hájícli u Radotína, Chote, Kosoe v srpnu 1Q18. —
Jest to skvostná houl)a zevnjškem, barva kl. pipomíná Pelargonium zonale.

Zvláštní jest oblost ;i hladkost t.

R. Clusii Fr. (non. Bat.) (A. eimeticuis Vitt. p. p.) //. Clusiova.

Kl. 6—9 om, piravid. sklenutý, uprosted mas., k okr. ztenený,

pevný, pak kehký, lysý, hladkým slizký, lesklý, s okr. ostrým, dlouho

hladkým, v stáí posléze u okr. rj^hovaným, živé krvavý, ržové

krvavý nelx) tešový, u okr. nkdy okrov vybledlý, pod dolíe

k)upavou pokožkou ržový. T. zdélí pr. kl., i—2 cm ti., jedno-
strann zidka celý purpurové ržový, hladký, pevný, pak mkl<ý',
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dole pomackánim okrovjíci. L. blexi bílé, pak smetanové, husté,

mírn širdké, etné kratší a ridlcn, zúžen pripnjemé. llmž. hoce

palivá, se zápachem -[^o syrovéjii l)rambo/u. Výtr. Ijled máslové,

jemn zrnité, O—8 u.

V podliorskycli smrkových lesích mén hojn. Chruihm, Vys. Mýto

(Zv.). — Jest patrn píbuzná pedešlé, ale jisté rozdílná. Vyznauje se hlavn

krvav tešovou barvou a ržovým t. Sám jsem jí posud nesbíral, uvedenou

diagncísu propjí! mn laskav p. Jar. Zvára.

* =ft

L. úzké, kcliké, zf mládí slcící, pokožka ncloupavá, ostrý záf^acli.

R. Ouéleti Fr. 1838. //. palivá. Kl. 4
—

;; cm. pravid. sklenutý,

tlusté mas. a pczniý. hladký, lesklý, slizký, tanné krvavé ervený,

ale s pHmíŠeninou hnédc, olivové nho fialové barvy, jež nJodiV i

pevládají, až pozd na okr. árkovaný. T. pevný, 2—4 om ti.,

hladký, celý fialový. L. úzké, 11 t. zúžené, nkteré vidlené, velmi

etné krátké, pevné, mais., dosti husté, ist bílé, ale pomakáním
zelenající. Duž. ist bílá, pevná, pod neloupavou pokožkou purpu-
rová. Pálí prudce a páchne odporn. Výtr. kulov., hojn ostnité,

8—10 fji- Cyst. veliké, tliustostnné, vetenovité, pi.špiatné.
V lesích všeho druhu všude po celých echách a na Alorav obecná, od

srpna do podzíma. Jest jedovatá. Zvlášt ráda roste ve vlhké tráv v mladých

smrínách ve spolenosti ryzc, ale také ve vesovinách. - Podle zbarvení

tvoí nkolik plemen, z nichž R. atrorubens Quél. a R. expollens Gíll. sem také

náleží. R. sardonia Fr. jest blízce píbuz. holub, s krvavým kl. a nefialovým t.

asto se stotožííuje s R. Ouéleti, ale zdá se, že jest vlastn totožná s R. sanguinea

Bull. Toho názoru jest také monograf r. Russula. p. Zvára.

R. sanguinea Bull. 1780. //. krvavá. Velikosti i tvaru ped., ale

jasn ervená. Kl. 4-
—8 cm. tlust mas., na celém povrchu zrnité

svraskalý, nepravid. hrbolkatý, velmi slizký, živé ržové ervený,

ale k okr. asto pobledlý, ^ pokožkou neloupavou. na ostrém, podvin.

okr. nerýhovaný. T. vždy excentrický, t\Tdý, bílý. ale vždy .<r ná-

dechem ržovým, 1V2—2 cm ti., jemn vrásitý. L. trvale bíle. úzké,

husté, etné vidlené a pehojné kratší, k okr. zvolna zúžené. Dužnina

bílá, kysele odporné páchnoucí, velice palivá. Výtr. bled nažloutlé,

kulov., hust ostnité, 8— ío ^t-

V lesích všeho druhu v let po celých Cechách velmi rozšíená. Sn;idno se

poznává po jasné erveni, hustých, úzkých 1., odporném zápachu a neloupavén"i

kl. Mnozí chtjí také p. Zvára) rozeznávati ped. dr. co R. Quéleti, od R. sar-

donia rozdílný! Pak ale R sanguinea, rosacea a li. sardonia jest totéž.

R. sulphurea sp. n. //. sírožlutá. Velikoist i tvar ped., ale celá

isté bílá nebo s nádechem špinavým. Kl. 4—8 cm, tvrd a tlust
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mas., hladký, slizký, na okr. hladký, špatn loupavý. L. úziké, husté,

s hajnými kratšimi, ne/vidlené, pomakáním rychle sírošluté. T.
I—1/4 cm ti., hladký, velmi tvrdý, pomakáTiím rovnž žloutnoucí.

Duiž. kysele palivá, na lomu žloutnoucí. Páchne oste kysele.
V starých lesích borových v okolí Mnichovic, Jevan, Ondejova a na

Sázav dosti asto, a nikoliv tak hojná jako ped. — Rozeznáváme-li R.

sanguinea od R. sardonía, musíme logicky i R. sulphurea uznávati. Ale že

všechnj' ti tsn k sob patí (jako i následující), není ovšem pochybnosti.

R. confusa sp. n. H. zmatená. Kl. 5
—

7 cm, tvrd a tlust mas., na

krátce rýhov. obr. zaoblený, hladký, lysý, lesklý, slizký, velmi zrnit

svraskalý, bílý, ale s tonem šedivým, pod špatn loupavou pokožko-u

bílý. T. pevný, hlad^ký, bílý, sotva vrásitý. L. velmi široké, tlusté,

široce pirostlé, velmi etné kratší a mnohé vidlené, pomakánítm se

aiebarvící. V^ýtr. kuilov., bezbarvé, hojn ostnité, 8^— 10 {x. Duž. velmi

palivá.
V obecní bezince u Mnichovic, v travin pod lesem u Mirešovic, 9, 10,

1918. Urit náleží do píbuz. R. sardonía, akoliv jest tak podivn zbarvena.

Vedle rostla R. Quéleti i R. sanguinea a nebylo tu pechod, a rostla tu

v celých houfech. Zdá se být houbou pozd podzimní.

c) Klobouk zelený.

R. moravíca sp. n. H. moravská. Drobná, zelená, palivá. Kl. 2 až

4 cm, 'dosti tliust mas., záhy rozlož., s pokožkou do poloviny lou-

pavou, velice slizký, trávové zelený, hladký, lysý, na tupém, neár-

kovaném okr. zaoblený, T. válcov., bílý, hladký, hrubé vrásitý,

kehký, záhy mkký. L. husté, lízké, u t. zúžené, bílé (nikoliv

miáslov), tenké, kehké, všechny stejné dl. a jednoduché, pomaká-
ním zvolna ervenající. Dní. velmi palivá. Výtr. vejitoellipt.. bez-

barvé, krátce ostnité, 8— 10 ji.

v listn. starých lesích u Mouchnice u Koryan na Morav v íjnu 1918

(Sladký), v Kri íio, 19 18).
— Podivná holubinka, zbarvením malou R. grami-

nicolor pipomínající, ale velmi palivá.

II. Výtrusy bilé, dosplé nebo pomakané I hndnou až ernají.
Lkruhy nepalivé, velké.

R. puellaris Fr. 1838. H. díví. Kl. 3
—6 cm, tence mas., v stái

prsvitný, hladký, skoro slizký, ervenav olivov žlutavý, astn?

uprosted ernohndý, ostatn naržovlý nebo k okr. pobledlý, pod

loupavou pokožkou bílý, na okr. velice hrubé a daleko zrnité rýho-

vaný. L. stejn dl. a jednoduché, velmi tliusté, ku t. zúžené, tak

jako t. pomakáním, a v stáí hnédnoucí. T. oblý. hladiký;, bílý,
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I— j^/2 cm ti. Diiž. bílá. Ikv vn. sladká. Výtr. kulov., bledžluté,

ostni té. 8—1> II-

V lesicli vk-ho (lri;lui po celých Cechách dusli hojn, jxKÍná ji/ v kvtnu.

asto bývá v bezinách. Lupeny i t. bývají celé re/.av strakaté, pak celé

zhndnou. Pojmenováni jest nevliodné.

R. Rij;elliae sp. n. //. Rigellové. Menši, bledá, pomakáním r\chle

hndnouci. Kl. 4—6 cm, jx>sléz nálevkovité rozlož., k ostrému okr.

prHyi'it)iý, iDi>rosted ale tlusté kompaktní, slizký, jemn rii^csní,

blové nažloutlý a tak jako /. a tr. poniakáníni ryclilc hnédnoucí

(posléz celá houba hndá), na ukr. kratice rýhov., s pokožkou
tém nelofuipavou. T. pomrn tlustý (2

—
3 cm), k hoejšku zvolna

rozšíený, uvnit mkce houbovitý, spíše elast. než kehký, bílý.

nápadné oste podél vrásitý. L. velice iizké, k t. i okr. ztížené,

husté, sbíhav úzce pirostlé, všechny stejn dl. a etné vidlené, bílé,

ale s nádechem do žlutavá. Dužnina mírná, bílá, hndnoucí. Výtr.

kulov., ostnité, 7
—8 ;i.

V písitých borech u Chlumce n. C. v .rpnu 1015 sbírala si. Aloisie

Rigellová.

R. decolorans Fr. 1821. H. zabarvená. Velká, statná, kl. až 10 cm,

ale sutAa kompaktní, pravid., oble sklen., pak rozlož., posléz upr<»-

sted mlce vmáklý, na okr. tenký, skoro prsvitný, zaoblený, lysý.

slizký, posléz na okr. zrnit rýhovaný, oranžové žlutavý, k okr. er-

ven oranžový, posléz bledavý, pokožka loupaxá. Duž. pod po-

kožkou trochu oranžová. L. l>le(lé, na ostí žlutavé, hiusté, stejné dl.,

íievidlené. T. tlust válcov., solidní, pak uvnit houbovitý, nepíliš

pevný, bílý, hust vrásitý, uischlý šedavý. L.. jakož i dužnina po-

makáním nabíhají šedé až hnédé, posléz celá houba ernošedá.
V borových lesích u Chrasti nezídka (Prachovice), 8, 1915- (Zvára). —

Zdá se býti houbou spíše podhorskou. Z nížin jsem ji neobdržel.

R. pubescens sp. n. //. pýitá. Kompaktní, mas., pevná. Kl. 5 až

12 cm, sklen., pak rozlož., na zaobleném, ržovém a husté bíle plst-

natém okr. dlouho podvinutý, za vlhka vrstvou slizu pokrytý, za

sucha hladký a svtlými bradavkami jakoby pomouený, fialov lilá-

kový, nkdy s odstínem do olivová, hndavá nelxj ržová, pod dobe

loupavou pokožkou ržový. T. i—2 cm ti., pevný, bílý, pomakáním
ernající, útle vrásitý. L. husté, tlusté, lízké, u kraje na ostí r-
žové, dlouho bílé, teprv v stáí malounko nažloutlé, pomakáním
rychle ernající, všechny stejn dl. a jednoduché. Duž. sla<lká.

v stáí šednoucí, pryskyin vonná. Výtr. žluté, vejitokulov., hojn
ostnité, 10 |x.
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y jehlinatých, starých lesich, jedlinách, smrinfich, pouze v podhorskycli

polohách, obyejn pospoHíé. Jevany, Cern. Kostelec, Hra u Tehova, Pecny
u Ondejova, ]"!rchovice, Strašíce, Chrast (Zvára), Babice (Zv.). -— Jest ná-

padná a lehce poznatelná holubinka. Bradavkami, sliz vyluujicimi, jest za

sucha jako bilc poprášená. V stáí se nerozpadá, nýbrž kožovít sesychá, kl. jest

pak hndav ervený, 1 vlnité, popelavé, až ernavé, t. popelavý. Jist náleží

do pibliž. R. decolorans. P. Zvára se domnívá, že jest to R. depallens Pers.

Ovšem to, co Gillet pod tímto jménem maluje a popisuje, shodovalo by se

s naší iKjubou dosti, ale jest jen otázkou, co myslel Persoon. Fries i Gillet však

praví, že jejich R. depallens má kl. uprosted žloutnoucí, což u naší nikdy není.

]\íimo to o ernání lupen se nezmiuji. Proto jen jest nejlépe náš druh po-

nechati.

R. atrosanguinea sp. n. H. erné krvavá. Menši, ale tvrd kom-

paktn mas. Kl. 4
—-6 cm, pravici, sklen., na okr. zaoblený, matný,

jakoby sametový, neslizký, temn krvazý, na okir. v stáí slabounce

rýhov. T. i—2 cm ti., tvrdý, pevný, liladký, útle vrásitý, bílý a na-

rovlý, pomakáním rychle Jindnoucí. L. husté, tlusté, široké,

jednoduché a stejn dl, od t. k okr. zvolna rozšíené, pomakáním
okamžit hndnoucí, na o'sti u okr. ervené, nejprv dlouho bílé,

pak v stáí neist žlutarvé. Duiž. mírná, pod kl. karmínová, odporn
mršinou páchnoucí. Výtr. žluté, vejitcellipt., bohat ostnité, lO n-

\' starých smrkových lesích ídce, 7
—-8. U Mnichovic a Hrusic na více

místech, vždy pospolit. U Radoíína blíž cihelny Kososké. — Jest krásná holu-

binka, jež bílými lupeny jen ku R. decolorans mže býti kladena. L. v stáí

jsou celé tmavohndé.

R. clavipes sp. n. H. kyjonohá. Doisti statná, kompaktní, olivová.

Kl. 5
—

9 cm, pravid. oble sklenutý, tluist mas., hladký, málo slizký,

hrub :;rmtý, na zaobleném okr. až pozd trochu rýhov., syt oli-

vový, bez jakýchko-Irv pimíšenin, pod špatn loupavo^u pokožkou

bílý. T. z široce nadmuté hase ::volna .ztenený, dole až 4 cm ti.,

tvrdý, pevný, hladký, bílý, sotva vrásitý! L. husté, úzké, máslov

žlutavé, zranním rychle hndnoucí, jednoduché, etné kratší. Duž.

sladká. l>ez zápachu. Výtr. dokonale kulaté, žluté, bezostenné, malé

(5—6íi).

V smrkových a jedlových lesích u Babic, v záí IQ18 (Zvinová). —
Úhledný druh, sotva snad mezi zelené R. aeruginea patící. T. také zranním

hndne.

R. quercetorum sp. n. H. dubinná. Prostední velikosti, s}'t er-

vená. Kl. 7
— 10 cm. velmi slizký, jako t. mkce houboztý, k za-

oblenému okr. velice ztenený, uprosted velmi vyhlubený. syt až

temn nachový s tonem lilákovým. pod dobe loiuipavou pokožkou
fialoiv ervený, na okr. hrub zrnit rýhovaný. T. dlouhý, rovný,
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dole skoro tení, hh-wlce vrásitý, blostný, pomakáním rychle hnd-

noiici, záhy aiikce dtitý, asi i
—1/2 om ti. L. tenké, útlé, neširoké,

všediny stejn dl. a jednoduché, na okr. nejširší, k t. zvolna zíi-

žené, trvale bílé se slabým máslovým odstínem, pomakáním rychle

}iiaso7'é hndé. Dož. sladká. Výtr. vejité, hojn ostnité, 10—12 \i.

v staré dubin nad Hrusickou cihelnou v ervenci 1919. Patí urit do

píbuzenstva R. dccolorans, ale se žádnou se neshoduje.

R. fuscolilacea sp. n. //. hndé liláková. Prostedn veliká, mkce
a kehce mas., kl. 4—8 cm, nízce sklen., s nízkým, širokým hrbolem

tmavohndým, ostatn lilákov hndavý, suchý, matný, na oblém

<-kr. hrub zrnit rýhovaný, pod dobe loupavou pokožkoui masový.

T. asi I
—

iVi' cm ti., k hoejšiku ztenený, útle vrásitý, hladký,

brzo dutý a kehký, bílý, všdy erven nadechlý, L. útlé, tenké,

velmi široce bichaté, u t. zaoblené, mnohé kratší, u okr, zaoblené,

ist bílé, ale zranním slabé hndnoucí, v s,táí šedav nahndlé.

Dtiž. sladká. \'ýtr. kti^lov., krátce hust jemn ostnité, 8— lO//.

\' tráv na kraji borového lesa pod Myšlínem v srpnu 1919.
— Zbarvení

kl. jest velice zvláštní: matn lilákové, s pimíšenim hndavé barvy.

III. Výtrusy šlute^ dosplé lupeny sluté.

A. Duznina ntírná.^

a) Druhy drobné, kl. tence masitý.

a) Kl. žlutý nebo šlutoervený.

R. vitellina Pers. 180T. H. šloutková. Drobná, lehouká, útlá.

kehká. Kl. 2—4 cm. tence mas., na okr. tuípý a zrnité rýhovaný,

stejnomrné syt žlutý, nelesklý, suchý. T. 4—6 m;m ti., válcov.,

ist bílý, mkký, útle vrásitý. L. stejn dl., jednoduché, dosti

ídké, široké, bled oranžové žluté. Duž. mírná, bez vn, ist bílá

(i pod dobe loupavou ^pokožkou). Výtr. syt žluté, hrub ostnité,

8—10 [i.

Hlavn v sušších a svtlých lesích po celých echách v let velmi obecná.

Zbarvením a drobností vždy lehce poznatelná. Ricken ku podivu praví, že je.st

vzácná.

R. lutea Hudls. 1778, H. žlutá. Píibuz. ped., ale daleko vtší a 1.

skoro bílé. Kl. 4—8 cm, nejprv kulovitý, pak dlouho oble sklenutý,

slizký, hladký, lesklý, pkné ist žlutý, dosti tlust mas. a tuhý, na

tui[)ém okr. v stáí zrnit rýhovaný. T. tvrdý, pevný, ist bílý,

válcov., jemn vrásitý. L. stejné dl., u t. nkteré vidlené, v mládí

skoro bílé, pak svtle máslové. Dužnina ist bílá (i pod pokožkou),
sladká. Výtr. žkitavé, hust ostnité, kulov, vejité, 6—8fi.
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Afnolicm v/ácnji než ped. a snad výhradn jen v listn. lesicli 7
—8.

U Mnichovic v liabinácli, u Cldumce n. C. v dubinácli (R.), háje u Karlštejna,

Štchovice (ílejný).

R. xanthophaea Boiiicl. 1890. (R. arnieniaca Cooke i8qo. ) //. me-

niuková. Píbuzná a pcxlobná o-benia pedešlým, inikce a lehce mas.

Kl. 3
—

5 ani, tence mas., trochu slizký, hladký, na okr. zrnit árkov.,

dlouho sklenutý, naervenalc žluté okrový (merukový) až oran-

žový. L. dosti husté, hojní' kratší a etné vidlené, žluté okrové. T.
mkký, asto méchatý, dosti dl., isté bílý. Dui. bílá (i pod lou-^

pavou pokožkou), mÍTná, siln páchnoucí.

V lesích všeho druhu od kvtna do zimy v.šude velmi hojné. Zbarvením Id.

lehce se od obou ped. rozeznává, ale he v každém pípadu od následující.

Myslím, že mnozí autoi jí za R. chamaeleontina zamují.

R. chamaeleontina Fr. íSt,S. H. mnlivá. Drobná, tenká, kehká,

sladká, kl, vmáklý, slizký, na okr. poisléz árkovaný, ervené krvavý,

nachové lilákový, ale více mén do žliiia pecházející. T. dutý.

tenký, vrásitý, bílý. L. tenké, pehusté, nkteré \'i(llené, žluté, úzké.

J-|("uba eleg"antní, nevonná.

\ lesích sniíšených, zvlášt v borech nezídka. — 'J\) zde všechno jest

tloslovn opsáno z Fricsc, aby si každý sám uinil pontí o tom, co jest R.

chamael. v porovnání k R. vitellina a R. xanthophaea. Žluté formy lehce >e

zmatou s první a vtší oranžové s druhou. Roste po lesích jako ob ped., ale

ideji. íci mužem tolik: jest to drobná holub, jako R. vitellina, ale s kl. více

mén do ervena, lilákova a oranžova se klonícím. Od R. xanthoph. pak se liší

drobností a více erveným kl.

R. roseipes Secr. 1833. ^~^- rúšonohá. Jest vtší a masitjší než

R. vitellina, s kl. ervenavým a erveným t. Kl. 5
— 10 cm, nejprv

skoro kidov., pak rovný, nelesklý, siuichý, živé cílilové ervený, více

mén do oranžova, uprosted obyejn trochu do žluta\'a, na tupém
okr. zrnit hruib rýbov. T. 1—2 cm ti., mkce houbovitý, pak dutý,

l>ílý, ale více mén erven nabhlý, nahoe mkce mrtnatý. L.

k okr. zvokia rozšíené, útlé, kehké, žemlov okrové, v stáí syt
okro\' žluté, na Ostí asto ervené, nkteré vidlené, nkteré krátké.

J.)uižni'na bílá, mírná, nemnlivá, pod loupavoii pokožkou ervená.

Voní slab píjemn. Výtr. kulaté, žlutavé, hojn ostnité, 81
— 10 lí.

V suchých lesích listn. i jehlinat., hlavn v borech u Mnichovic a na

Sázav dosti hojn. Poíná se objevovati již v ervenci. Jest to krásn zbar-

vený druh a po vždy ervenn", t. lehce poznatelný. Uvádl se posud z Francie

a Švýcarska. Ricken falešn R. roseipes s R. decolorans spojuje. Friesova R.

decolorans jest naprosto rozdílná.
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?) Klobouk zelený.

R. mollis Quél. //. mkká. Asi jako R. lutea velká a jako k.

graniinic. zelená. Kl. 3
—

5 cm, mkce a lehce mas., na okr. zaoblený,

hladký, lesklý, slizký, trávov celený, ale asto znan pobledlý,

nejprv na okr. hladký, pak ale zrnit rýhov., s pokožkou dokonale

loupavou. pod pokožkou bílý. T. asi i cm ti., dutý, kehký, bílý,

hladký, vrásitý, dole mírn ztluštlý, asto zahnutý. L. husté, tenké,

všechny stejn dl., jen nkteré vidlené, nejprv blav máslovc. pak
krémov lutc. Duž. mírná, bez zápachu. Výtr. kulaté, žluté, bohat

ostnité, 8— IQ :i

V teplém, smíšeném lese u Hrusické cihelny (8. 1915), Chuchle (6. 1916,

Reisner), Karlštejn, Roblín (7, 1918). — Jest zajímavá, vzácná liulubinka,

posud jen z Francie známá.

y) Klobouk v rzných odstínech ervený a fialový.

R. nauseosa Pers. 180 1. H. odporná. Drobná, lehká, velmi kehká.

Kl. 3
—4V2 cm, záhy ploše rozlož., nkdy i hrbol., blanit prsvitný,

na okr. tuípý, velice slizký, lesklý, az do poloviny zrnit oste rýho-

vaný, lilákov špinav naervenalý. L. jednoduché a všechny stejn

dl., dosti huisté, velmi kehké, na dn pín žebernaté. trvale slab

bled nažloutlé, nemnlivé. T. asi i cm ti, záhy mchat dutý,

mkký, hrub vrásitý, nejprv bílý, pak mléné šedavý. Duž. mírná,

bez zápachu. Výtr. nažloutlé, kulaté, hojn ostnité, v stopeku í>ta-

žené, 8-— 10 n.

Na lesních lukách, zvlášt u potk a v mokfadlecli, v hlubokém mechu

v lesích všeho druhu všude velmi obecná a již na jae se objevující (4— 10).

Jest svou kehkostí, bledými 1., zbarvením a rýhováním význaná. Barva kl.

pechází jednou více do ervena, podruhé do olivová. — Pod ernými boro-

vicemi u Hluboep nalezl jsem formu s kl. erveným (masov), 1. nkterými

kratšími a nkt. vidlenými. zvlášt siln síovitými. vtšími výtr. (,10
— ^3 P-'

—
(var. reticulata m.).

R. venosa sp. n. //. žilnatá. Píbuzná ped., ale vtší. Kl. 4
—6 cm,

ploše sklenutý, zvlášt k okr. prsvitn blanitý, velmi slizký, mastn

lesklý, daleko hrub zrnit rýhovaný, fialov ervený, uprosted
tmavší. T. mkce elast., pak dutý, ist bílý, skoro celý hladký,

I—2 cm ti. L. tlusté a široké, u t. zúžené, stejn dl., sem tam n-
které u okr. vidlené, pín hrub žebernaté a na dn žilkami spojo-

vané, syt žluté, pak okrové. Duž. bílá, sladká, nevonná, pod lou-

pavou pokožkou bílá.

U Mníchovic na teplém jižním úklonu Plecháe v dubin, v ervenci 1915-
—

Jest rozhodn blízká R. nauseosa, ale vtší asi. syt žlutými. Nutno ješt

dále sledovati.
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R. coerulea Pers. 1801. (Cooke pl. 1052.) H. bezová. Spí&e menší

a mírn mas., kl. 5
—6 cm, pravi. nízce sklenutý, poslés vyhhihený,

s kušelovitým hrholkem uprosted, lysý, hladký, slizký, pak lesklý,

s okr. dlouíio hladkým, v stáí slab rýhován, u okr., fialov hndý,
fialov medový neb fialový. T. skoro dielší pr. kl., asi i/^ cm ti.,

bílý, hladký, posléz dutý, kehký, L. bílé, pak žlut okrové, dosti

sir., husté, tenké, stejn dl., na okr. zaoblené. Duž. bílá, posléze

šedá, mírná. Výtr. kulaté, nízce bradavité. 7
—8 ^í.

Zpravidla pod bízami ve vlhcich místech, 8—9.
— Sám jsem tuto u Cooka

pkn vyobrazenou holubinku nesbíral, ale p. Zvára, od nhož jsem uvedenou

diagnosu pijal, nalezl ji dosti asto u Chrudimi i v okolí pražském. Jest roz-

hodn blí/ce píbuzná násled.

R. amethystina Qtiél. 1888. //. ametystová. Malá, lehká bolubinka,

vzezení R. azurea, ale se žlutými 1. Kl. 4—5 om, nejprv sklen.,

pak rozlož., tence mas., na tupém okr. až pozd ákovaný, neslizký,

nelesklý, erven Hlukový nebo erven fialový, uiprosted asto žlu-

tav pobledlý, vžd}' jemnými bílými zrneky jakoby pomouený,
matný, pod loupavou pokožkou s nádechem erveným. Tr. bílý,

nejprv pevný, pak mkký, podél vynikle vrásitý. L. proídlé, široce

bichaté, stejn dl. a jednoduché, nejprv skoro bílé, jen máslov na-

žloutlé, pak ale krémov žluté, netlusté, na dn pín spojované.

Duž, bílá, sladká, nevonná, Výtr, žluté, vejitoellipt., proídlé hrubé

ostnité, vždy v dlouhou stopecku zúžené, 10— 13 v-

V starých smrkových lesích, obyejn ve spolenosti Psalliota silvat. celkem

dosti ídce, 7—Q. U Mnichovic na Koženém vrchu, u ían. Jest idí, krásná

a snadno poznatelná holubinka, nejen po zbarvení, ale i hebkosti a mkkosti.

R. Turci Bres. 1892. H. Turkova. Ped. úpln podobná (snad jen

její plemeno), drobná, kehká, útlá. Kl. 3
—

5 cm, tence mas., .skle-

nutý, uprosted asto hrbolatý, hladký, lesklý, slizký, v stáí na okr.

rýhovaný, lilákov fialový nebo ist Hlukový, uprosted do hndavá.

T. ist bíilý, nahoe velmi ztenený, sotva vrásitý, kehký. L.

všechny stejn dl. a jednoduché, s okr. zaoblené, husté, dlouho

bled nažloutlé, pak okrové. Duž. bílá, sladká. Výtr. kulaté, velmi

ostnité, žlutavé, 6—8 i^.

V starých, hlavn jehlin. lesích, ídce, 7—8 ,U Mnichovic, Jevan, Karl-

štejna.

R. lateritia Ouél. 1888, H. cihlová. Masitá, lehká, mkká. Kl.

3
—6 cm, na oblém okr. krátce rýhov., krvav cihlový, nkdy bled

skvrnitý, matný, nelesklý, jakoby poiprášený nebo sametový, pod
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duh liiupavou pokožkou ržový. T. r—2 cm t!.. ist bílý. lysý,

hruib vrásitý. T.. široké, zrehni kehké, všechny stejn dl. a jed-

iioduché. bled krémové, pak žlutavé. Duž. miírná. Výtr. kulaté,

žluté, hojn ostnité. 10—u ;i.

\ sucliýcli jclilinatych lesích u Rian a Alukaova. 8, 1918 (Zv.). —
Hlavn syt krvavou barvou od obou pedešlýcli rozdílná.

R. Sladkýi sp. n. II. Sladkého. Droíboimká, kehká, se zlatožlu-

tými I. Kl. 2—3V2 cm, rovn rozlož., tence hipenitý, hladký, slizký,

na tupém i^kr. crnité rýhovaný, iuiprosted syté ržový, ostatn bílý.

T. válcov., ist bílý, nejWš kehký', hrubé podél sítnaté ebernatý.
L. dosti široiké, stejn dl., nejvýš Jtrubýnii pínými zebérky hojn
spojované, nkteré vidlené, záhy krémov žluté, pak zlatové až ša-

fránov žluté. Výtr. kulaté, žluté, hojn ostnité, 7
—S jí.

Na Chuchelském vrchu v lese na mechu v ervenci 1918 sbíral p. Sladký.

U Radotína na vápn (kl. cely záiv ervený). — Jest krásná, lehce poznatelná

houl)íka, patrn jen teplomilná.

5) Klobouk hndý, okrov hndý nebo crvcnohndý.

R. fuscoochracea síp. n. //. hnd okrová. Mkce a lehce mas. Kl.

4—7 cm, k okr. prsvitn, tence mas., slizký, na okr. zaoblený a

l:rub zrnit rýhov., uíprosted lesklý, vmáklý, syt smutné okrov

hndý (l)ez tonu erveného nebo olivového). T. bílý, hladký, jenm
vrásitý, záhy mkce méchatý. L. široké, kehké, oddálené, stejn

dl., etné vidlené, slab máslové nažloutlé. Duž. bílá (i p<xl velmi

loupavou ]Xjkožkou), sladká.

\' smíšeném lese u Jevan, v ervenci 1916.
— Blízce píbuzná R. ravida.

ale du/.nina jest trvale bílá.

R. ravida Vr. 1838. //. špinav hndá. Malá, kehká, s hndým kl.

a krémovými 1. K!. 3
—

5 cm, pravidelný, tence, mkce a kehce

mas., špinav hndý, u.proste>'.l tmavší, velmii slizký, na dkr. hladký,

j- velmi loupavoii pokožkou. T. bílý, oste vrásitý, mkce houbo-

vitý, I
—

i^l> au ti., posléz šedavý. L. husté, špinav okrov žlutavé,

dosti úzké. k tupému okr. zvolna rozšíené, na dn pín žeber-

vaté, velmi kehké. Duž. neist bílá, pak šedavá, mírná, nevonná. ^
V písitých borech u Chlumce n. C. 8. 1915 (R.). — Patí do okruhu R.

vitellina. ale hndým kl. hned se ode všech liší. Jest to velmi vzácný druh.

R. laricina sp. n. //. modínová. Drobná, útlá, kehká asi jako

R. viteHina. Kl. 2V2—4 cm, tence ale ztuha mas., hladký, slizký,

temné až erné lilákov naluidlý, místy syt lilákový, v stáí až do

polovinv hrub zrnitý, ale sotva rýhovaný, na okr. skoro tupý, pod

dobe loupavou pokožkou bílý. T. 4—6 mm ti., útlý, oblý, hladký,
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lesklý, isté bílý, útle vrásitý. L. dosti husté, široiké, stcjn líl. n

jednoduché, na dn lirubými píkami spojované, .::áhy syfé loiit-

kové (!), pošlé:: zlatožluté. Duž. sladká, nevonná. Výtr. široce eLlipt.,

žluté, hojn ostnité, 8— lO \i.

^"ždy v suchých nánosech jehlií modínového ;i smrkového, v okolí Mni-

chovic v let (7—8) dosti asto. Jest píbuzná R. chamaeleontina, ale nemá ani

stiip}- pn žluté barv.

£) Klobouk bily.

R. alba sp. n. //. bclostná. Malá, kehká, slizká, bílá. Kl. 3 až

4V2 cm, tence m.ais.. sklenvviý; isté bílý, hladký, lesklý, nejvýš slizký,

záhy a do polo7'iiiy zrnité rýhovaný, na okr. zaoWený. T. r cm ti.,

velice kehký a záhy dutý, dole neztluštlý, blostné hedvábité lesklý,

hrubé vrásitý. T.. nehusté, velmi široce bichaté, u t. zaoblené,

tenké, ke'hké. stejn dl. a jednoduché, záhy syté zloutkové. Duž.

silné líbezné vonná, sladká. Výtr. vejitoellipt., syt žluté, hiu)st

ostnité, 10—12 |x.

V humuse v starém jedlovém lese na He u Tehova, 9, 1918.
— Na kl.

není ani stopy po barv žluté, ervené nebo oranžové, ale jako u Hygroph. niveus

objevují se tu v stáí skvrny karmínové. Jest to jist znamenitý nový druh

z okruhu R. vitellina.

b) Druhy 7jelké, kl. tlusté masitý.

a) Kl. ervený, ale pod pokožkou šafránové žlutý, 1. na osti

a t. žluté.

R. aurata With. 1796. H. zlatá. Kl. 6—10 om, záhy rovn rozlož.,

mas., tuhý, na žlutém podkladu krvavé ervený, slizký, na tupém
okr. rýho v., do poloviny loupávý, pod pokO'žkou šafránové žlutý.

T. nažloutlý, hladký, pevný, válcov. kuželovitý, 2—3 cm ti. L. pro-

ídlé, velmi kehké, od t. k okr. rozši., máslové bélové, na osti

žluté, stejn dl. a jednoduché. Du'ž. mírná, nevonná. Výtr. kulaté,

žkité, hojn ostnité. 10 ji.

V lesích, hlavn listnatých a svtlých všude, ale nikdy obecná a vždy

jednotliv, po celé léto. Jest to krásná, nápadná holubinka svým zbarvením. Jest

velmi chutná, jedlá.

P) Lupeny pomakáním hndnou.

R. fuscescens sp. n. H . nahnédlá. Prostední velikosti, dosti mas.,

kl. 6—10 cim, na okr. široce zaoblený, ale nepro'svita\T, slizký,

hladký, lesklý, na okr. hrubé zrnité rýhov., se špatn louipavou po-

kožkou, osmahle hndavé ervenavý, ale obyejn neist pobledlý.

T. kratší pr. kl., ^sto zahnutý, i—i/^ cm ti., hladký, lysý, útle
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vrásitý, bílý. L. proídlé, tlitsté mas., velmi široké, nd t. k okr.

zvolna rozšíené, u t. obyejn po 2 spojované, všechny stejné dl.^,

syt Moutkové, pomakáním rychle hndnoucí. Duž. mírná, ne-

víinná. Výtr. veliké, syt žluté, kulov., hojn ostnité, 12— 14 \í.

V teplé dubin u Chote na vápencových skalách. 8, 1918. Jest jisté pouze

teplomilný, vápenný druh, s 1. jako u R. alutacea, ale ku podivu hndnoucími

(také stáím).

; ) /.. .íhtfé. nchilédnoucí. t". neslutý.

* Klobouk slizký.

R. ochracea Schw. 1805. //. okrová. Kl. y—7 cm. rozlož, a široce

vmáklý, okrov žlutý, slizký, hladký, lesklý, s pokožkou dokonale

louipavou, dosti mas. T. bílý, hladký-, mkce elast., i>^—2 cm ti.

L. okrov žluté, stejn dl. a nevidlené, kehké. Duž. bíiá, mírná,

píjemn ovocn vonná.
V písitých borech u Dvorc, Sojovic a St. Boleslavi po celé léto dosti

hojná. 6—8. —- Zevnjškem upomíná na R. ochroleuca, ale nepálí.

R. aiutacea Pers. 1796. H. podrusá. Veliká, statná, s lesklým^

isHzkým, rizn zbarveným kl. a tlustými, širokými, kehkými, žlu-

tými 1. Kl. 8—2G cm, špinav ervený s vybledlým stedem, ale také

olivov fialový až ervepohndý, velmi mas., na tupém okr. hrubé

zrnit rýhov., loupavý. Tr. bílý, ale asto erven nabhlý, 2—4 cm

ti., kehký, brzo mchatý, útle vrásitý. L. záhy žluté až okrové, na

ostí asto naervenalé, velmi tlusté, kehké, široké, všechny stejn
dl. a jednodluiché, na dn pín žebernaté. Dužnina bílá, mírná,

syrovíte kehká, za horkých dn siln píjernn aromatická. Výtr.

okrov žluté, kulaté, hojn ostnité, 10—12 11.

Od ervna po celé léto po všech lesích velmi rozšíený. Objevuje se

v suchých letech, když jiné houby nerostou a jest dobrou jedlou houbou. Mn-
livost barvy na kl. snadno hubae mže másti, ale kehkost a tlouštka a šíka

žlutých lupen jest tu dobrým vodítkem. — V starém borovém lese u Mni-

chovic (Záduší) roste v srpnu ve velikém množství forma zvlášf obrovská,

s kl. masitým, temn až ern krvavým, velice lesklým, slizkým, málo rýhov.,

okrouhlými jamami rozrytým, s 1. petlustými, /loutkovými, asto vidlenými,

s t. tlustým, pevijým, hladkým, bílým nebo slab naervenalým (var. lacunosa m.)^

Také u Radotína a Roblína jsem ji pozoroval. — Zdá se vbec, že ve všech

zemích vytvoil se celý kruh plemen kolem tohoto druhu a nkterá z nich také

mykology byla již popsána (ve Francii). Pesná studie této skupiny byla by

žádoucna.

R. maxima sp. n. //. nejvtší. Ze všech nejvtší druh, se žlutými 1.

Kl. 14
—

30 cm v pr., mírn sklenutý, asto nepravid., velmi tlusté

mkce houbovit mas., slizký, za sucha mastn lesklý, hladký, na okr>
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zaoblený a hrub rýhov., živé krvav ervený bez všelikých pi-

niíšenin, nikdy uiprosted tmavý, pod dobe louipavou pokožkou r-
žový. T. mohutný, 3

—
5 cm ti., mkký, hladký, jemn vrásitý,

vždy nariižovélý. L. brzo syté sloutkove, nejvýš hrub, tlusté, pro-

idlé, etné vidlené, na dn žebernaté. Duž. bílá, mírná, za horkých
dn vonná. Výtr. kulaté, v stoleku stažené, žluté, nepatrn, spoe
ostnité, 7

—
9 [1.

Obrovský, krásný druh, jen pro teplé listnaté háje význaný a již v ervnu
se objevující. Na Plechái u Mnichovic, Karlštejn, Koso, Radotín, Jilovišt.

Zbarvení kl. jest jiné než u ped.

R. excentrica sp. n. H. výstední. Podobná a píbuziná R. alutacea,

ale 1. bled žlutavé, kl. masov naervenalý, excentrický. Kl. 4 až

10 cm, mias., hladký, slizký, na zaobleném okr. až v stáí slató a

krátce rýhov., s dokonale loupavou pokožkou, asto s jamkami
uprosted, rozmazané hnédé masové naerveno^, pod pokožko^u

miaisový. T. vždy velmi excentrický, 1V2—2 cm ti., pevný, bílý,

hladký, útle vrásitý. L. proidlé, široké, tlusté, kehké, všechny

stejn dl. a jednoduché, bledé máslové krémové. Výtr. kulaté, žluté,

hojn ostnité, 8—10 ti.

v listnatém háji (duby, habry, brízy, lísky) u Kekova rybníka u Mni-

chovic v záí 1918 velmi hojn. — Znaky vytknuté jevily se u všech kus
stálé; jist od R. alut. rozdílná.

R. palumbina Ouél. 1888. H. doúpáková. Velikost i zjev R. alut.,

jíž jest píbuzná. Kl. 6— 10 cm, ztuha a tlusté mas., slizký, hladký,

na tupém okr. posléz slab rýhov., velmi nestejné, asto peste

obarvený, brzo lilákov a ržov, brzo s pimísením barvy olivové,

šedavé, ano i zlatožluté, pod málo loiuipavou pokožkou^ sylab erven
neb žlutav nabhlý. T. i—2 cm ti., solidní, nejprv velmi tvrdý,

bily, hladký, vrásitý, v stáí mkký a kehký. L. dosti husté, ná-

padné úzké, k t. zvolna zúžené, na obvodu kl. zaoblené, mén tlusté,

mnohé vidlené a krátké, dlouho bélavé krémové i v stáí bled žIuh

tavé. Doiž. dosti pevná, bílá, nevonná. Výtr. vejitokulov., žluté,

hojn ostnité, 10—12 \i.

V listnatých hájích v okolí Mnichovic ideji, již v ervenci. — Zbarve-

ním kl. význaný dr. Kl. bývá nkdy celý špinav lilákový. Jest tvrdší než

R. alut., 1. bledší, užší, vidlené. Posud známa jen z Francie. — Co jest R. grisea

Pers., tžko íci, Ricken ji klade sem.

R. fusca Ouél. 1886. H. hnédá. O nco menší než R. alut., jíž jest

nejbližší. Kl. 8— 13 cm, tlust a kompaktn mas., na hrubé oste
'

rýhov. okr. zaoblený, pod dokonale loupavou pokožkou šedavý,

slizký, hladký. Lysý, slab lesklý, syt špinav okrové hndý, upro-
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sted ernohndý, l)ez jakékoliv piímiseniny. T. 2—3 cm ti., hust

vrásitý, hlaký. ist bílý. 1.. dosti profídl, velmi široké, u. t. za-

nhlené volné, skoro bichaté, teni než u K. aliil.. bled žlutavé,

všechny stejn dl. a nevidlené. \ ýtr. vej., žluté, hust ostnité. 10 fi.

\' smišeném starém lese ii .Mircšovic (Mnich.) v srpnu i()i8. — Zbarvení

kl. jc^t tak zvláštní, že se erveným druhú.n tato lioluhinka ani nepodobá.

Oulct ji adi co plemeno k K. intcgra, což jest jisté nesprávné.

R. substiptica lVr.>. 1801. //. vonná. Veliká, mkká, rozmazan

likolikabarevná. Kl. 8— 14 cm, sklenutý a pak rozlož., lesklý i ne-

lesklý, slizký, na zaobleném okr. slab rýhov., asto excentrický,

tlust mkce mas., olivov, šed, fialov neb ervenav rozmazan

zbarvený, s dokonale loupavou pokožkou. T. bílý, skoro hedvábn-

lesklý, jemn vTásitý. posléz mkký. L. nejvýš široké a kehká,

proídlé, zídka ky nkteré kratší a vidlené, bledé, zvolna šlont-

noucí. Duiž. bílá* sladká, rr/ teplého f>oasí sk7'ostn siln vonící.

Výtr. kulaté, žluté, hojn ostnité. 10— 1 j [i.

\" teph'-cli listnatýcli hájích okolí Prahy a Karlštejna význaný druh a již

v ervnu se objevující. I' Roblina, v buinách Jevanskj'c'i, Slapy (Jelínek),

spoe u Mnichovic (IMechá, Struhaov). Zdi také forma s kl. pkn zeleno-

žlutým. — Není pochyby, že Ba taille oznail tímto jménem naši houbu, ale

nesprávn ji klade co varietu k R integra. Za teplého poasí voní nádhern,

což Oiiit práv uvádí pro R. melliolens Qucl. Budou asi všechny ti stejným

druhem. — R, siths. jest vydatná, chutná houba jedlá.

R. multifurcata sp. n. 11. nuiohovidliiiá. O nco menši než R. ahi-

tac. Kl. 5
— 10 cm, tlust, ale dosti mkce m.as., sklenuté rozlož.,

hladký, slizký, lesklý, na okr. posléz rýhov., fialový neb lilákový,

uprosted tmavý nebo i živ ervený, pod inálo loupavou pokožkou

!iiákf)vý. T. 2—3 cm ti., leskle hladký, ist bílý, mkce elast. L.

nieihiisté. nepiliš široké, k t. zúžené, u okr. kl. zaoblené, nápadn
tlusté, vtšina vidlená, sáhy syt zlontkové. Duž. bílá. sladká. Výtr.

(kulaté, žluté, hojn oistnité, 8— lo ji.

\' habin svtlé pod .Struhaovem v ervenci 1915. v háji na Závisti

(6, 191Q, Borovika). — Test to podivná holubinka s úzkými, mnoho vidlenými

1., kterýžto znak na obou stanoviskách se zachovává.

R. integra L. 1758. H. celokrajná. Velká, velmi kehká, živ er-
vená. Kl. 5

— 10 cm, brzo rozlož., na okr. tuípý, velmi slizký, lesklý,

na okr. oste rýhov. a na celé ploše zrnit svraskalý, živ jasn er-

vený, iiiprosted bledší nebo tmavší. T. bílý, dosti mkký. L. stejn

dl., jednoduché, široké, k okr. rozšíené, dlouho bílé, i v stáí jen
bled máslové. Duž. syrovíte kehká, bílá, sladká, pod pokožkou
ervená. Výtr. vejitokulov., bled žluté, hojn ostnité, 8—9 |j,.
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\' mechu a vlhku v hlubokých lesicli jednotli\ a neliojn. U Mnichovic,

Jevan, ían asto C8—9), Karlštejn, Chlumec n. C. (R.). —• Jest to zbarvením'

krásná holubinka a nen.nlivá, takže se lehce vždy poznává, zvlášt i po

bledých 1.

R. nitida Pers. 1801. H. lesklá. Prostedn velká, zvlášt v rtiiládí

tLvhá, velice lesklá, s kaln ervenohndýdii kl. a 1. l)ledé sirožkutýnii.

Kl. 4—8 oni, sklenutý, dosti tuhý a tluist mas., hladký a velice

lesklý, slizký, na tupém zaobleném okr. dlouho hladký, až v stáí

rýhovaný, nejastji špinavé tmavé fialový nebo ervené hnédý,

s erným stedem, nSkdiy éo olivová až i žlu'ta'va. T. 2—3 cm ti.,

vždy bílý, hladký, tulhý, tvrdý, posléz na basi nadmiitý. L. všeclmy

stejné dl. a jednoduché, proidlé, velice tlusté a široké, dlouho

hlede, s nádechem sírové žlutým, pak krémové žluté, kehké. Duž-

nina bílá, mírná, nevonná. VjHr. kulov., žlutavé, hojn OiStnité,

10— 14 lí.

V lesích smrkových a borových po celé zemi všude velmi obecná, obyejn
ve velikých houfech pohromad a i za suchého poasí se objevující, po celé

léto. Lid ji pilné sbírá co jedlou houbu. Od R. alutacea liší se menšími rozmry,

bílým t., tuhostí, sírov bledými 1. Bataille udává duž. dosti peprnou a klade

ku podivu druh ten mezi palivé. — Tu a tam vyškytá se varieta (var. sub-

virescens m.), s olivov bled zeleným (do žlutá) kl., s duž. v kl. trochu do

zelenavá. Bývá nkdy velikých rozmríi (8— 12 cm).

R. cítrína Quél. 1888. H. citrónová. Znan menší než ped., ale

vtší než R. vitellina. Velmi tvrdá a pevná, kl. 4—6 cm, skleniutý,

pravidelný, hladký, lesklý, citrónové žlutý, ale s pimíisením barvy
olivové nebo nahnédlé, na povrchu jamkovit hrbolkatý. T. pe-
ivrdý, iist bílý, hladiký, bez vrásek. L. všechny stejné dl., velmi

husté, tluisté, dlouho skoro bílé, v stái bledé žluté. Diiž, sladká.

V suchém, teplém boru nad er. silnicí do Ondejova u Mnichovic. 8,

1916.
— Jest patrn vzácná. S Qucletovým popisem (z Francie) dobe souhlasí.

**
Kl. matný, jako ojínéný nebo sametový.

R. olivacea Schff. 1770. H. olivová. Svou obrovskou podstavou,

tvrdostí a suchostí nápadná holubinka. Kl. 8—20 cm, dlouho kulo-

vit sklen., posléz rozlož., velmi tlusté a tvrd mas., m,aný, suchý,

jakoby sametový, koncentricky svraskalý, na tupém okr. neárko-

vaný, špinav ervenavý do olivová nebo žlutavá, nkdy hnd nebo

žlut zelený, pod pokožkou zelenavý. L. neobyejné tlusté, tvrdé, jen

nkteré kratší nelbo yldlené, husté, nepíliš široké, nejprv bledé

žlutavé, pak krémové, v stáí na ostí ervené. T. 3
—4^ cm ti.,

petvrdý, válcovitý, solidní, bílý nebo naržovlý. Duž. tvrdá, pevná,
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iiejprv na lomu celená, pak bledá, sladká. Výtr. vejitoellipt., žlutej

hojn QStnité, lo— t2 |i.

\' starých lesích jehlinatých, hlavn v jedlinách všude sice rozšíena, ale

nikde hojná, 8, 9. Lehce poznatelný druh po své velikosti, tvrdosti, kl. matn
sametovém a soustedn svraskalém. Jest jedlá, dobrá a vydatná houba.

R. olivascens Fr. 1851. H. naolivovlá. Velká, kompaktní, s kl.

olivovým nebo citrónovým, s pimíšeninou k okr. ervenou, fialovou.

Kl. dlouho sklenutý, pak rozlož., 6—8 cm, tvrd mas., na ostrém

okr. hladký, sotva árkovaný, suchý, matný, jemn vrásitý. T.
solidní, velmi |>evný, hladký, bílý. L. tlusté, pevné, stejn dl. a

jednoduché, již v mládí s odstínem zelenav žlutavým, v stáí svtle

krémové, u tr. hojn píkami spojované. Duž. sladká, pevná, bílá.

Výtr. vejitoellipt., skoro becostenné, 6—8 ,».

V listnatých lesích vzácn, 7, 8. V buinách u Jevan, na Plechái u Mni-

chovic, Hrusice, Chlumec n. C. (R.). — Ba taille ji klade jako zelenavou odrdu
k následující.

R. xerampelína Schff. 1770. //. temné nachová. Tvrdá, velká^

s povrchem matným, sametovým, temné nachoarým. Kl. 6— 10 cm^

pevné mas., pravid. sklenutý, pak rozlož., uprosted vmáklý, s okr.

tupé zaobleným, tlustým, neárkovaným, temn nachový, uprosted
žlutav skvrnitý, za sucha polikovit trhaný. T. iV^—3 cm tl.^

tvrdý, tuhý, bílý nebo ržov nabhlý. L. široké, pevné, tlusté, husté,,

stejn dl., jen nkteré vidlené, nejprv bílé, pak košové žluté. Diuž.

mírná, na lomu zvolna špinav nažloutlá. Výtr. kulov., ostnité,

8—10 [í.

v suchých starých jehlin. lesích vždy až pozd v záí a íjnu, všude sice

rozšíená, ale nikde hojná. Jest jedlá. Je-li pkn vj^barvena, jest to krásná

houba.

R. erythropus Fr. 1851. //. ervenonoíiá. Snad jen plemeno pede-
šlé (Ba t a i 1 1 e je ob spojuje.) Liší se vtší rigidiiiostí, velikým kl.

(10—20 om), temn nachovým, neskvrnitým, jakoby ojínným, 1.

brzo žlutými, na ostí ervenými, t. hrub rugosní a celou ervenou,.

1. u ten pín spojovanými.
Nádhernou tuto holubinku sbíral jsem u Jevan a Jílovišt v starých,,

suchých jehl. lesích.

R. pruínosa sp. n. H. ojínéná. Tvrd kompaktn mas., ale menší,

'kl. 3;
—

5 cm-, pravidelný, tlust mas., na povrchu suchý, šedavé lilá-

kový a jako bílou jinovatkou natený, matný, na okr. zaoblený. T.
I— 1/4: cm ti., krátký, lysý, hladký, bílý, nep?.trn svraskalý. L. pro-

ídlé, široce bich., ku t. zúžené, velmi tlusté, sotva které kratší
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nebo vidlené, dlouho hlede máslové, pošléz hlede krémové. Duž.

sladká. Výtr. kulaté, žlutavé, spoe ostnité, 8— lo /».

Ve Hvzd (opuka) pozd na podzim hojn (lo, 1919, Zvinová). Jest

píbuzná R. xeramp., ale mnoheir. menši a jinak zbarvena (skoro R. azurea

pipomínající).

R. Ltnnaei Fr. 1821. H. Linnéova. Nádherná, nachová, mas., velká.

K-1. 8—12 aii, ipraviidélný, nízce sklen., vždy prohlubený, na okr.

tup zaoblený, posléz na okr. hrub zrnit rýhov. a pokožkou dovmit

zahnutou leimovaný, krvav temn nachový, uprosted skoro erný,

nesikvrnitý a nikdy blednoucí, matný, suchý, pod pokožkou jen do

polovice loupavoiu ervený. T, i-—2 om ti., jemn vrásitý, celý

karmínový. L. dosti tenké a úzké, stejn dl. a sotva které vidlené,

k t, zúžené a skoro sbíhavé, kehké, záhy špinav nažloutlé. Duž.

mírná, bílá, ale na ezu špinav žloutnoucí. Výtr. široce, krátce

ellipt., málo žluté, bust ostnité, 10—12/.

V lesích všeho druhu po celých echách hojn, až ke konci srpna a v zái

se objevující. Jest to nádherná holubinka a snadno poznatelná. Jest jedlá.

Myslím ale, že do tohoto píbuzenstva nepatí, spíše poblíž R. decolorans.

B. Duénina palivá.

R. drimeja Cooke. 1881. (R. expallens Gill.) H. perná. Kl. 8 až

12 cm, tvrd a tlust mas., dlouho sklenutý, pak rozlož., matný,
sotva slizký, temn aš ern nachový nho lilákový, pod špatn
louipavou pokožkou ervený, na hladlcém okr. skoro zaostený. T,
i/^—3 cm ti., velice tvrdý, hladký, sotva znateln vrásitý, fialov

nachový. L. husté, mnohem ušší než dus. kl., etné kratší, citrónov

sluté. Duž. bled žlutavá, zranním nemnlivá, nejvýš a okamžit

palivá. Výtr, slab žluté, vejitokullov., hojn ostnité. 5
—8 a.

v starých borech v okolí Habru, Jcvan, každý rok v srpnu velice hojn.
Také u Babic (Zv.). — Jest velice význaná a lehce poznatelná holubinka, bez-

pochyby jen podhorská. Pálí hrozn, snad ze všecli druh nejvíce. Posud známa

jen z Anglie. S R, sardonia není vbec píbuzná. Snad jest nejbližší k R.

nitida, jíž se zevnjškem dosti podobá. L. jsou žluté hned v mládí, nikoliv

následkem žlutých výtrus, které zde jsou slab žluté.

R. rubra Kromb. 1778. H. ervená. Prostedn velká, tfemn

krvavá, uprosted temoá, nelesklá, velice palivá. Kl. 6—9 cm, ploše

sklen., stuha mas., krvav nachový s temným stedem, matný, na

okr. tup zaoblený a soitva árkovaný. L. kebké, vtšinou jedno-
duché a stejn l., nejprv bílé, pak žlut krémové, na ostí asto na-

oervenalé. Du. pevná bílá, pod pokožkou ržová, ostrého zápachu
a velmi palivá. T. bílý, pevný, asi 2 cm ti.
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\' Icsícli listnatýcli v let dosti rozšíena, ale nikoliv obecná. Zcvnéjškein

pipomíná R. Linn.ici. ;ilc mý hily t. a velice pálí. Krémovými 1. jest dobe

vyznaena.

R. veternosa Im-. 1838. II. ospalá. Kl. 5
—

9 cm, jasn krvavé er-

vený, & brzo pobledlým stedem, vlhce lesklý, s tenkým, nerýhov.

okr., posléz vmáklý, nápadn mkce porosn mas. T. ržový, hrub

vrásily, I
—2 cm ti., kehký, posléz dutý. ]>. nejprv l)lavé, pak

máslové, husté, nkteré kratší, jednoduché. l>už. pod kl, ervená,

velice palivá. Výtr. kulaté, ostnité, 7
—8 //.

\' lesích všeho diuliii, lilavn v listnáích, ale dosti ridce. U Mnicliovic

sem tan,, Koor, Radotín, Dinov (Šafaíková).

R. Reisneri sp. n. H. Reisnerova. Statná, velká, mas., se syt
žluitými I.. nejvýš palivá, s ocelov šedým t. Kl. 6—8 cm, tlust,

kompaktn mas., rozlož., luprosted vmáklý, hladký, slizký, lilákov

nebo fialov špinavý a svtle skvrnitý, pod špatn loupavou po-
kožkou bílý. T. 2—3 cm ti., nahoru tlustší, hladce hedvábít lesklý,

útle vrásitý, ocelov šedý. L. husté, neširoké, tenké, na (Ar. za-

oblené, nevidlené, jen nkteré kratší, syt žluté. Duž. bílá, velice

palivá.
y dubin nad Chuchli v ervenci 1916 sbíral p. . O. Reisncr. Myslím, že

jest píbuzná R. drimeja.

R. piperata sp. n. H . peprná. \'elká, mas., bílá. se žlutými 1. a pal-

ivau duž. Kl. 5
— 12 cm, sklenutý, pravidelný, velice sli:;ký, hladký,

lysý, na tuipe zaobleném okr. nerýhov., pod dobe loupavou po-

kožkou bílý, pevn a tlust mas., neist bílý (jako slonová kos).
T, 2—3 cm ti., ist bílý, hrub vrásitý, dosti tuhý, hou1>ovitý.

L, nchusté, tlusté, stejn dl. a jednoduché, syt krmov lutc. Duž.

velmi palivá. Výtr. kulov., 9[X)e ostnité, 8—y n.

\' jehlin. lesích v Železných Horách u Žehušic v rijnu 1018 sbíral p. u.

Maximovi. — Jest podivná holubinka, bílá, ale se žlutými 1. jako u R. alutacea.

Po njaké barv na kl. není ;ini stopy. R. adulterina Fr. s bílým kl. a žlutými I.

jest nedostaten známa a popsána, dle nkterých autoru jen odrda R. integra.

Naše k R. integra se klásti nemíiže.

LactariuS Pers. Ryzec.

Velké houby, s tvrdou^, tlust mas. duž,, válcovitým, krátkým,

po^sléz dut.Vím t. a širokým, tlust mas., na okr. podvinutým, posléz

vmáklým až i nálevkovitým kl. L. husté, nesbíhavé a jako kl. a t.

pi naíznutí hojn mléka bílého nebo zbarveného ronící, v stáí

bíle poprášené. Prach výtr. bílý, výtr. kulaté, krátce ostnité. Cyst.

namnoze malé, šttinkovité.
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Zevnjškem jisou ryzce dobe po-znatelné, zvlášt po ronlcíni

pak mléku, které oljsaženo jest v dloirhoíáhlých mlécnicích. Mléko

jest bílé, ideji zbarvené, nkdy jak voda ré. Nkdy na vzduchu

i-ydhle se ííbairvuje. Jest sladké nebo palivé. Palivost stoiupá, jsou-li

\' let horké diny. Nkdy dostavuje se pálení na jazyku až po znané

chvíli. Nkteré druihy jsou prudce jedovaté, jiné velmi chutné, jedlé

hiouby. Urování mnohých druh jest dosti nesnadné, nebo barva

kl. hfvíi mnlivá a rády tu vznikají biologické formy. Slovy ne-

snadno se ro'zliné odstíny barev vystihují a stanoviti v každém

pípad, je-li r} zec suchý nel). ; slizký nebo lysý. není také snadnou

vcí. Nejlépe by príSsplo sroxnáváiní živých hub, ale to jest zíidka

kdry' možno. Všechn}- ryzce vyznaují se silným zájpachem nebo vní,
zvlášt jso)U(-li v množství pobromad, jakž známo na jedlém ryzci.

Nkdy voní každý kousek z daleka (L. glycyosiriius, helvuis, caMplho-

ratus).

Bataille vydal monografii evrop. druh (potem óo), ale tím

jist rod ten není vyerpán. Saccardo uvádí všech známých 109 dr.

eské druby bylo by radno samostatn zpracovati. Rickenovo zapra-

cován í r\'zc jest mén dokonalé.

Ryzce rostou vesms na zemi v rzných leisích, obyejné po-

spolit a poínají se objevovati již v ervenci. Nkteré jsou obrov-

ských rozmr. Rozšíené a lehce poznatelné druby jsou: L. tor-

minosus, necator. deliciosus, aurantiaouis, pyrogalus, quietuis, velle-

reus, glyc)'osmirs, helvus, rufus. lignyotus, piperatus, volemus.

I. Glntinosi. KL slizký (ca vilika).

A. A.7. celý nebo na okr. chlupatý neb plstnatý {zvlášt v iiilíult).

L. tormínosus Sohff. 1762. R. huatý. Veliký, tvrdé mas., trochu,

obecný ryzec pipoínínající. Kl. 5
—

15 cm, pevný, nízce sklemutý,

uprosted hluboko vmáklý, pak nálevkovitý, na okr. velmi ohrnutý
a Jiust dlouhými vlasy blavými porostlý (jež v mládí celý sípod za-

krývají), na temenu lysý, žemlov ervený, tmavji kruhatý. T.
I—2 cm ti., blaký, stejnobarevný, pak dutý, obyejn jamkovit-

skvrnatý. L. husté, úzké, bélavé. Mléko bílé, palivé.

Mezi travou v listnatých lesích, stálý prvodce bezin, hlavn k podzimu.

V celé zemi všude hojný, od jedlých ryzc huninou a bílým palivým mlékem

lehce rozeznatelný. Jest jedovatý.

L. cilicioide.? Fr. 1838. R. podobný. Ve všem podobný ped., ale

kl. není kruhatý, ten neskvrnatý, výtr. menší. — Roste hojn v rz-
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ných lesicli, v mnohých krajinách hojnéji než ped. Je-U lo dobrý

druh, nemám posud zkušeností, spíše jen biologické plemeno.

L. scrobiculatus Scop. 1772. R. dubkovaný. Velký, statný, velmi

mas. Kl. 8— 15 cm. tliuist a pevn mas., skoro nálevkovitý, na bíle

chlupatém okr. podvin., na svtic slutém povrchu velice slizký, bez

kru)h. T. 2—3 cm ti., silný, tvrdý, pak diuitý, bílý s prohlubenými

okrovými skvrnami. L. husté, bledé, trochu sbíhavé. Mléko velice

Obr. 19.

Lactarius torminosus Schff.^Slabé zmenš.

hojné, bílé, ale na vzdechu rychle loutnoucí, slabé kysele ostré.

Jedovatý.
\' listn. lesích celkem vzácn, v nkterých krajinách vbec schází. 8— 10.

Hrusice, Mnichovice, Strašíce, evníce.

L. resimus Fr. 1838. R. ohrnutý. Veliký, statný, bílý, v stáí hlu-

boce a úzce nálevkovitý. Kl. 10—15 cm, v mládí s okr. podvin., bíle

plstnatý, pak lysý, mocnou vrstvou slizu pokrytý, bílý, u okr. ze-

telné kruhatý, ckr. posl-éz tence luipeni.tý. T. 2—3 cm ti., pev-ný,

tvrdý, krátký, bílý, s vodnatými skvrnami, lysý. L. husté, tenké,

sbíhavé, dosti široké, bílé. Mléko bílé, rychle na ezu sírozluté, oste

palivé, yýtr. vejitokulov., hojn ostnité, 8—(> «
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\' husté, ir.echaté habin (Kekv rybník) u Mnichovic. 8, 1918. Jest

všude vzácný a ped. velmi píbuzný. Diagnosa dle naší houby.

L. necator Pers. 1801. (L. turpis Wein. 1836). R. šeredný. Vel'ký,

mas. druih, .y temné hndým kl. uprosted a olivov hndavým a

tmav vrostle vláknitým okr., kl. 7
—

15 cm, slizký, lysý, pevný, ne-

kruíbatý. T. krátký, tuhý, lesklý. L. hlav do žlutá, zranním hnd-

noucí, asto pín spojované a na t. spojovanou sítí shíhavé. Duž.

bílá. pak hndnouicí, pevná. Mléko mlén bílé, nejprv mírné, pak ale

velmi palivé. Výtr. ostn,, kul., 7
—8 ^1.

V lesích jehlin., v zahradách, hájích, v let všude hojný a lehce pozna-

telný druh. Ricken a j. mykologové tvrdí, že jest neškodný.

B. A7. celý lysý.

a) Mléko oranžové neb krvavé.

L. delíciosus L. 1755. R. obecný. Kl. 4—12 cm, tlust, tvrd mas.,

dloulho na dkr. podvin., posléz nálevkovitý, lysý, hladký, za vllhka

slizký, oranžov ervemavý, upro'Sted do zelenavá, slalb kruhatý. T.
I—2 cm ti., záhy dlitý, stejnobarevný, pevný. L. oranžov ervené,

husté, trochu sbihavé. Prach výtr. svtle okrový. Výtr. kulo v., bez-

barvé, ositnité, 8—t) /I. Mléko hojné, oranžové, sladké. Celá houba

píjemn aromatiícká, zranním zelenavá.

Ve svtlých vlhinách v lesích všeho druhu, hlavn ale v smrinách a

v borech po celé zemi všude obecný a po teplých deštích v let hromadn se

objevující. Na podzim pak vbec všude hojný. Spokojí se s každou pdou, tak

roste i na istém vápn u Prahy.

Vyškytá se ve 3 plemenech: Jedno má kl. oranžov ervený s málo zna-

telnými kruhy a oranžový t. ; jest pomrn menší a teneji mas. Roste vždy

pod smrky, hlavn v mladých smrinách ve vlhké tráv. Druhé plemeno má kl.

veliký, tlustý, tvrdý, na bílém poli zeteln tmav kruhatý, v mládí velice pod-

vinutý, s mlékem zvlášf hojným. Toto roste výhradn pod borovicemi. Tetí

má kl. dosti mas. a pevný, na povrchu rozmazan šed až olivov nahndlý, jen

u blavého kraie s hustými útlými kruhy, t. bíle ojínný, mléko temn er-

vené, 1. bledší, zranním, rychle zelenající. Toto plemeno roste v borových lesích

v moálových mechatinách nebo v travinatých mokadlech a jest vzácnjší.

Ryzce jsou výbornou jedlou houbou, proto se sbírají ve velikém množství

a i na trhy dovážejí. V teplých letních dnech jsou mnoho kaženy hmyzem,
zdravé jsou na podzim. Upravují se bud s vajíky nebo špekem dušeny nebo

s kyselou smetanou. Pak se i do octa s koením nakládají, v kterémžto stavu

(ist sterilisovaném) vydrží zdravé i nkolik rok.

L. violascens Otto 1816. R. fialový. Úpln stejný jako ped., ale:

kl. na povrchu šedý s tmavými kruhy, 1. bílé, ne bledé, t. záhy velmi

dutý. Duž. v kl. okamžit na ezu modrá, v t. ale ervená. Mléko

sladké.
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Zpravidla v inokrýcli niechatinách na okrajicli U-snicli, ano i v živém ra-

šelinníku. U Jcvan a Habru v srpnu 1913.

L. sanguifluus l*aul i/tjj. /\. krvumléný. Aelikost i tvar L. delicio-

sus. Kl. 6—8 cm, slizký, oranžov šedavý, nezeteln kruhatý. T.
asi I cm ti., tvrdý, hladký, šjíinav oranžový, na konci bíle ojinný,^

pak se zelenými sikvmaimi. L. husté, neširoké, blav špinav naer-

\-einaie, zranními i^hned krvavící. Mléko hojn, tmav neist krvavé,

dlouho sladké, pak ale trochu palivé.

\'ýhradn na vápenném podkladu v rzných lesich, ale všude vzácn.

\' listnatém háji za Komoí, u Karlštejna v ervenci a srpnu. Peruc a Lotouš

u Slaného (.Rcisncr). Ml. Uoleslav (Knz.). Jest podivné, že tu nikde nebylo

jalovc (viz poznámku u Rickena).

b) Mléko bílé, ale na vzduchu se barvící.

L. acris Bolt. 1785. (L. piudibuiidus Scop.) R. ostrý. Kl. 4J
—

7 cm,

v rziných ostinech šedavý neb i do blá, nekriihatý, lysý, slizký,,

posléz nálevkovitý, dosti mas., nkdy :skoro excentrický. T. bledým

.s nádechem žlutým, posléz mkký. L. útlé, blav krémové, husté.

Duž. bílá, na ezu jako 1. pozvolna ervená. Mléko ist bílé, hojné,

<//(' na vzduchu zvolna ervená, chuti ostré. Jest prý jedovatý.

V lesích mezi mechem vzácn. U Mnichovic bliže er. silnice pod duby

pod Ondcjovem. 8, 1913. Libin na Simiav (K.j. —- Balaille spojuje L. luridus

Tcrs. s L. acris Bolt.

L. uvidus Fr. 1818. A^ vjdnatý. Kl. 4—8 cm, dosti tlust mas.,

rozlož, s okr. ro\ným, skoro ostrým, uprosted vmáklý, hladký,

velmi slizký, špinav hndavý neb šedavý, nkdy s nezetelnými

kruhy. T. i cm ti., válcov., solidní, bledý, slizký, zranním ihned

fialovjící. L. husté, bílé, zranním ihned fialové. Mléko bílé, na

vzduchu fialové, nejvýš oste kyselé. Zápach bílé dužniny odporný,

ostrý.

\ hájích listnatých u Mnichovic ídce, zdá se, že sprovází brízy a osyky. I

8, 1913. f
L. thejogalus Bull. 1791. R. zlutomléný. Kl. tvrd a dosti tlust

mas., lysý, aisto vráskovit zprobýbaný, ploše sklenutý, posléz pro-

Iduibený. 3
—6 cm, ervcnav plefový nebo kozový, nekruhatý. T.

6— 10 mm ti., pevný, hla-dký, pleov bledavý, dol hndavý, válcov.,

krátký. L. bledé, zranním hnnoucí, posléz masov pleové, husté,

tenké, úziké. iMléko hojné, hile, na vzduchu rychle žloutnoucí, pozd
ale odporn palivé.

V lesích listnatých i jehlinatých v let ídce. U Mnichovic ídce, Radotín,

Chlumec n. C.
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L. viscosus síp. n. R. slizký. Kl. 3
—6 cm, nízce sklen., nehrbolatý,

stejnomrn smutn žemlov^ osmaihlý neb nahndlý s nádedhem; do

ervena, hladký, velice slizký, nekruhatý, dosti tlust mas. T. i cm
ti., pleov žemlový, dole bledý, kehký, velice hrbolat rugoisní, brzo

dutý. L. nejprv blavé a záhy skoicov žemlové, dosti úzké, ohlou-

kovit dlou:::c na t. sbíhavé (až pes i cm), velmi proídlé, na dn
s pínými žilkami. Duž. bledá a jako 1. zranním nehndnoucí, ne-

vonná. Mléko sporé, rychle na vzduchu žloutnoucí, velmi palivé.
V listnatém háji (dubin), teplé, k jihu obrácené u Radotína, v ervnu

1916. — Jest píbuz. ped., ale nemže s ním býti spojován.

L. vietus Fr. 1821. R. zcvrklý. Kl. 4
—

7 cm, dosti kompaiktn mas.,

uiprosted v}^^hlubený, s p^idvín. okr., hladký, lysý, vlhce a slizce-

lesklý, nekruhatý, trochu rugosní, šedý s fialovou ^imíšeninou. T.
šedirvý, nahoe blavý. hladký, lysý, stejn ti. (i— i^/^ om), dosti

pevný. L. bílé, huisté, ú^ké, skoro krátce sbíhavé, zranním, šednoucí

(skoro do olivová). Duiž. l)ílá, s ostfým aromátem. Mléko bílé, hojné,
na vzduchu šednoucí, velmi palivé.

V lesích smíšených vzácn. U Stránic v ervnu 1916 sbíral p. Fanlis.

c) Mléko bílé, na vzduchu ncménlivé.

a) Maliký druh, kl. s prosvit, lupeny.

L. cyathulus Fr. 1838. (L. cuipuilaris Bull.) R. olšový. Nejmenší ze

všech, velmi úhledný. Kl. i—2^2 cm, pra^ndeln okroiuhlý, olivov

hndý, hladký, lysý, matný, uprosted ernavý a hrbolatý, s prosvit.

1. (až do dvou tetin kl.). L. naervenale bledé, husté, zeteln sbí-

havé. T. delší pr. kl., 2—3 mm ti., válcov., velmi kehký, bledý,

dole ervenohndý. Mléko nehojiié, bílé, mírné. Výtr. žkiité, vejito-

kulov., k basi stažené, 8—10 ti.

Charakteristický pro moálovité olšiny v lesích, po celé léto od srpna až

do zimy a po celých echách hojný.

P) J'étší druhy, kl. bez prosvit, lupen.
* Mléko palivé (viz aurant.).

t Menší druhy, s kl. tenkým, rugosním.

L. muscosus sp. n. R. mechový. Gracilní, malý, okrový, rugosní.

Kl. I—4 cm, tence mas., posléz nálevkovitý, cihlové hndý, okrové

hndavý neb žemlové okrový, hladký, trochu slizký, na povrchu ne-

pravideln rugosní, posléz na okr. rugosné a hust rýhovaný, ne-

zeteln kruhatý nebo nekruhatý. L. žemlov bledé, pak okrov hn-

davé, poprášené, neširoké, dosti huKté, krátce sbíhavé. T. 3
—8 mm
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ti.. stejm>l)arevný, hladký, brzo velmi dutý a kehký. iMléko hojné,

bílé, palivé. Výtr. kuilov., bezbarvé, ostnité, 7
—8

/».

\' mechatinách nebo vo vlliké tráv v hlubokých lesích u Mnichovic spoe,

7
—

9. Také u Chlumce n. C. (R.). — Co znamená [.. jecorinus Fr., není mn
jasno. Bataille jej klade k 1>. cyathulus

L. rugosus sp. n. 1\. sz'raslcalý. (iracilní, dlmize, tence stcpkatý,

pleový, lysý. Kl. 3
—

5 aii, tence mas., záhy rozlož., s málo sehnu-

tjan okr., uprt)Sti^ed vmáklý a j ostrým hrholkem, od kterého se

rochíhaji radiáln vrásky, podle okr. koncentricky husté rugosni

(takže vznikají 1—2 oste vyniklé kruhy), plefov krémový, lysý,

neslizký. T. znan dl. a 4—6 mm ti., vždy pokivený, asto excen-

trický, hrbolatý, temn hndavý, nahoe bledíši. L. husté, nejprv

skoro bílé, pak okrov nabndlé, asto vlnité. Mléko bílé, oste ky-

sele palivé.
V smrinách u hájovny pod rybníkem u Jevan. 7, 1916. — Jest píbuz. jied.

tt Vtší druhy, s kl. nerugosním.

O Druhy oranžové až cihlové.

L. aurantiacus Fl. Dan. R. oranžový. Malý, kl. 3
—

5 cm. skoro

rovný, slab hrbolatý, vesele oranžové ervený, hladký, nekrubatý.

L. husté, úzké, svtle okrov^ oranžové. T. válcov., nkdy smákly,

hlajdký. asi 1 cm' ti., cihlov oranžový. Mléko bílé, bojné. teprv po
chvíli slab palivé a odporné chuti.

V lesích hlavn jehlin. po celých Cechách hojný od ervence do pod-

zima. Jest píbuzný L. rufiis, alo menší a jinak zbarven. Jest prý jedovatý.

O O Druhy žemdové, okrové nebo žlutavé.

L. pallidus Pers. \7c>y. (A. incarnatus Peris.) R. bledý. Kl. 4
—8 cm.

teneji mas., nejprv na okr. pod\in.. pak nálevkovitý s rovným okr.,

velice slizký, hladký, bled kozov nebo masové žlutý, nekruhatý.

T. I—2 cm ti., dutý, stejnobarevný, hladký, lesklý. L. husté, trochu

sbíhavé, tenké, úzké, bélavé, pak okrové hndavé. Mléko bílé, sladké, j

po delší dob málo palivé. Pokožka dobe loiuipavá. Výtr. kulaté,

velmi ostnité, bez;barvé. 6—8 /'. Slabé voní.

Význaný druh pro buiny. Tak v buinách Jevan-^kx cli, 7. 8. Svojeticc,

Boubín, Plóckenstein (K.).

L. zonarius Bull. 1782. R. pásovitý. Zevnjšek asi menšího boro-

vého r}-zce obecného. Kl. 6—10 cm. tvrdé a tlust mas., s okr. bíle

jenni plstnatým, velice pod^dn., hluboce nálevkovitý, lysý, slizký,

žlutav pleový, s nkolika tmaimmi kruhy. T. krátký, k basi
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velice ztenený, tvrdý, solidní, hladký, hídavý. T>. bélavé, zrariním

hndnoucí, poiSiléz ervenav žlutohndavé, hirsté, úzké, tenké, jedno-

diiché, nevidlerié, pín nespojované. Mléko bílé, hojné, nemnlivé,

palivé. Páchne oste kysele.
Xíi lesniil travin;'ich vzácn. N;i Plechái u Mniciiovic, 8, 1914.

L. insiilsus Fr. 1821. R. blomléný. Kl. 10— 13 cm, tlust mas.,

asto nepra\'ideln lalonatý, excentrický a vykrojený, na pndvin.

okr. \- mládí l>íle plistnatý, hladký, Hisý, vmáklý, svtle okrový, pi
okr. s nkolika málo znatelnými vodnatými kruhy. T. svtle okrový,

hladký, slizký, vodnat jamkovítý. pak dutý, i—2 cm ti., pomrn
krátký. L. svtle okrové, do žlutavá, tenké, oddálené, skoro shíhavé,

na dn pín zeberkate. Duž. bledá. Mléko bílé. hojné, okamžit
velice }>alivé. \'ýtr. kulov., naý.Ioullé. luvst ostnité. 6—8 /<.

\' buinácli v.íeobecné rozšíen. 7
— 10. Jcvany, Mnichovice, Chuchle.

Karlštejn, ]\nhlin. Karlík, Cernošice, Opono (l^oncová).

L. involutus
S!}). n. R. podvinutý. Kl. 4

—6 cm, šedav špinavý.

pravid. drobnými tmavšimd šupinkami a zrnky hust posetý a ra-

diáln útle vrásitý, ostatn celý i na okr. lysý. na okr. dlouho široce

podvinutý, nckruhatý. T. oblý, hladký, jako kl. slizký, špinav
okrový, dole tma\'ji jamkovítý. L. široké, velice proídlé, syté

Semlové, široce pirostlé a zeteln sbíhavé. Mlko bílé, hojné, na 1.

co šedé kuliky tuhnoucí, velmi palivé. Výtr. kulaté, oistnité, 6—8/*.

Vždy v listn. hájích, ,a!e vzácn. U Mnichovic na více místech, u Rado-

tína. 8—9.
— Jest píbuzný ped., ale vždy bez kruh a s nápadn ídkými,

nebílými 1. Porovnával j.sem oba živé.

L. polyzonus sp. n. R. mnohokruhý. Kl. 5
—8 cm, mírn mas.,

posléz vmáklý, na okr. obyejn hrbolkat vlnitý, hladký, lysý,

hedváb ité radiáln žíhaný, za vlhka slizký, špinav šedav okrový,

s 6—8 kruhy vodnat tmavšími. T. velmi krátký, hladký, lysý,

pc-z'uý, oblý, bílý (bez jamek). L. husté, tenké, široké, neist
héhn'é. Mléko bílé, sporé, prudce hoké, ale nepalivé. A^ýtr. kul.,

ostnité, 8 //.

\' teplých listnatých hájicli u Kcsoe, v srpnu 1918. — Jest píbuzný
L. iiisulsus, ale hlavn etnými kruhy a radiáln hedvábitým leskem kl. lozililný.

L. hortensis sp. n. R. zahradní. Kl. 5^
—8 om, pravidelný, dlouho

po.dvin., hladký a lysý, velmi .sHziký, šedý s hustými (slz 10) dobe

znatelnými kruhy. T. bled šedavý, hladký, be'Z jamek, kehký, asi

I cm ti. L. proídlé, jen nkteré vidlené, bílé, pak pleové. Mléko

velice hojné, bílé, na lupenech zanechává ztuhlé šedé kuliky, ihned

nejvýš palivé. Výtr. kulovité, l)ledé, ostnité, 5
—(> ,"
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Fod liškami v naši zahrad v Aliiicliovicioli pravidelné v srpnu každý rok.

Jest ped. pibii/ny, ale rozdílný.

L. circellatiis l-'r. J838. /v. kroukalý. Zjevem i zibarN^enmi úpln
jako ryziec obecný. Kl. 3

—o cm, nízce sklenutý, vyhlubený, napodvin.
okr. hladký, lyisý, slizký, smutné syté šedohnédý, s hojnými svétlými

a temnými kmihy. T. asto excentrický, krátký, smutn hndavý,

rovný, dosti pevný, hladký. \.. l>lavé. tenké, husté, krátce sbíhá vé,

cranéním hndnoucí. Mléko bílé, ale vodnaté, palivé, ale nkdy
i sladké.

\' buinách u Jevan idce. Vzácný a posud ídce sbíraný druh. Mléko jsem

ku podivu na nkterých kusech shledal palivé, na jiných sladké. Podobá se také

].. pyrogalus, ktoiý ale není kruhatý.

000 Druhy bílé nebo šedé.

L. pyrosalus Bmill. 1791. A', palivý. Menší, .sedy. Kl. 6—8 cm,
tvrd mas., rovný nebo vyhlubený, lysý, hladký, lesklý, sa vlhka

slizký, popelový, šedohnédý do fialová, s málo znatelnými kruhy,

v mládí na podvin. ol-cr. jemn pýritý. T. 71
— 11 mim ti., slizkj',

stej.nobarevný. L. dosti proídlé, bledé žemlové. Mléko bílé, hojné,

velmi palivé, na 1. jako šedé kuliky usychající a tvrdnoucí.

Na lesních lukách, v tráv vlhké v zahradách, parcích, v let všude velmi

obecný. Mní
'

se znan zbarvením, nkdy jest kl. dosti fialový. Šedé kuliky
na 1. jsou charakteristické.

L. albus sp. n. R. bílý. Kompaktn, tvrd mas., kl. 6—10 cm, s okr.

dlouho podvin., úpln lysý, na povrchu slizký, hladký, bílý nebo

slabé našedivélý, s nezetelnými kruhy u okr., velkými vodnatými
tmavšími skvTnami strakatý. T. i>2-

—2 cm ti., cistc blostný . pevný,

hladký. L. velmi husté, velmi úzké, ist a trvale blostné, šedozele-

nými ztuhlými kapkami mlénými posázené. Mléko hojné, bílé,

velmi palivé. Výtr. kulov., "bezbarvé, ostnité, 8— lo ,».

V buinách Jevanskýcli v záí 1916.
— Jest píbuzný I.. pallidus. ale jist

rozdílný.

0000 Druhy špinav masové.

L. Iiysginus Fr. 1838. R. odporný. Kl. 4
—8 cm, sklen., prohkil>ený,

podvin., dosti mas., hladký, velmi slizký, velice lesklý, drobn stra-

kat lilákov šed masový, sotva zeteln kruhatý, s radiálním iitlým

vráskováním. T. i—1% cm ti., bled žlulolilákový a tmavji skvr-

natý, kapkami pokrytý, slizký, pevný, krátký. L. husté, bled žlu-

tavé, sotva sbíhavé, úzké. Duž. bílá. Mléko hojné, bílé, nejvýš ihned
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palivé, se zvláštním ostrým odporným^ aromátem, na vzduchu ne-

mnlivé. Výtr. kul., hrub ostnité, nažloutlé, 6—8 /'.

V listnatých lesích v okolí Mnichovic v let hojn. — Ricken snad omylem
xulává lesy jehlinaté.

O O C O O Druhy zelené.

L. viridis Pauil. 1793 (L. blenuius Fr.). R. zelený. Kl. 4—10 cm,

sklen., tvrd mas., velice slizký, za sucha lesklý, lyisý, šedav zelený,

nekrtuhatý, uprosted vm,acklý, s okr. dlouho podvinutýni. Tr. tvrdý,
dol ztenený, lesklý, hladký, šedav zelený, nahoe ist zelený.

L. velmi husté, ist bílé, dosti úzké, krátce sbihavé, pomakáním
zxolna ervenavé. Mléko velice hojné, bílé, velmi ipallvé. Bez

zápachu.
\' lesích jeblin. i listnatých ideji.

"—
9. Mnichovice, Kocerady, Sázava,

Jevany, íany, Habr, Roblín, Karlštejn.

** Mléko sladké.

L. sordidus síp. n. 7^. špinavý. Kl. 4—8 cm, dosti tence mas.,

v mládí velmi ipodvin. a pi usychání na okr. žebernatý, lysý, záhy

náleVkovitý. lesklý, hladký, špinav hnd kozový, s více mén ze-

telnými kruhy. L. neširoké, zeteln sbihavé, nejprv blavé. pak na-

ržovle šedivé, posléz hndé, bíle poprášené, v mládí zranním
hndnoucí. T. i—iK' om ti., hladký, temn hndoervený, pevný,

dutý. Duž. bledá, se silným ovocným aromátem. Mléko bílé^ velm,i

hojné, sladké, nemenlitvé.

\' lesních, vlhkých mechatinách ídce, hlavn v listnáích. 8, 9. Pod Onde-

jovem, u Karlštejna, Radotína, Opono (Poncová). — Snad jest píbuz. L.

nialiodorus Boiid., který ale má míti okrov žlutý kl. a mléko ostré.

L. Marci panis sp. n. R. marcipánový. Kl. 4
—

7 cm, v mládí dlouho

podViin., pak nálevkovit rozlož., mírn mas., lysý. hladký, isotva

slizký, smutn hnd šedavý, k okr. bledší, bez kruh nebo s jedním

nezetelným kruhem, ob>6Jn excentrický. T. i—1V2 cm ti., dutý,

doisti mkký, lysý, ervenohndý, k dolejšku temn rudohndý.
L. husté, útlé, nejprv bledé (zranníau hndnoticí), pak naervenalé,

skoro .sjjíhavé. Mléko hojné, bílé, sladké. Se slabou viiní.

V listnat. hájích u Karlíka a Roblína v ervenci, v buinách u Jevan

v srpnu 1916. — Má barvu a vni jako marcipán. Nemohu ho s niím stotožniti.

L. cremor Fr. 1838. R. oranžov hndý. Kl. 3
—6 cm, živ oran-

žov hndý, ulprosed tmiavší (kaštanový), k okr. oranžový, ne-

lesklý, hladký, lysý, nekruhatý, tuhý, tence mas., zvlášt k okr.

svraskalý a na samém okr. rýhovaný a široce dol sehnutý. T.
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] cm ti., masov naervcnalý, na basi nachový, hladký, lysý. \y-

cpaný. L. nejpr\ i-^^t l)ilé. ])ak hled žemlové, husté, znan shihavj,

\y\v/.. hledá, nevonná. ^Iléko vehni hojné, hílé, sladké.

\' listnatých lesicli u Karlštejna (", 1915) hojn, v habinách u Kosoe,
u ."^truhaova. — Jest to v/ácný druh.

L. quieíus Fr. 1821. R. klidný. Menší než obecný ryzec, ale lonuilo

nápadti padohný. jenže svtlej! a živ oranžový. Kl. 6—8 cm,

uprosted vmáklý, s okr. ostrým, tenkým, velmi slizký, za sucha

lesklý, skoicov záiv oranžový, s temnjšími kruhy. T. 1—2 cm

ti., dutý, hled rezavý. 1^. velmi hiusté, krátce shíhavé, nejprv hile,

pak žemlové, posléz žlutohndé, dosti úzké. Mléko bílé. nepali\é.

\'ýtr. ostnité, 6-—8 /'.

\ ýznaná liouba pro porosty' modínové, v lete, po celých Cechách hojn.
Zbarvením npomíná na Boletus flavus, s nímž zpravidla roste.

L. Limacium sp. n. R. plžatkový. Menší, kl. 4—6 cm, tence mas.^

záhy trochu vyhlubený, bez hrbolku, hladký, lysý, trochu svraskalý,

nekruhatý, na okr. hust rýhovaný, velice slizký, bílý, uprosted

žemlový. T. dlouhý, asi 1 cm ti., dole zahnutý, úpln hladký, lysý.

za vlhka slizký, bled žemlový, nahoe bla\^''. L. husté, dosti široké,

u t. nejširší a zaoblené, nesbíhavé, ist bílé. Mléko hojné, bí^.é,

sladké, na vzduchu nemnlivé. Výtr. kulaté, bezbarvé, ostnité, 8«.

Bez zápachu.
\ kyprém mechu v starém jedlovém lese ve Hvzd v zái 1918. — Po-

divný ryzec, celým zevnjškem bílá Límacia pipomínající. Xevím ani, kam

nejblíže patí, .'^nad ku L. pallidus.

II. Velutini. Kl. suchý, plstnatý.

A. Kl. bílý, aspoíi v mládí.

L. vellereus Fr. 1821. R. plstnatý. Veliký, tvrd mas., bílý, chlu-

patý. Kl. 12—25 cnii, tlust a tvrd mas., hluboce nálevkovitý. na

okr. podvin.. suohý, ist bílý, hust, bíle, mkce chlupatý. T. 3 až

4 cm ti., bílý. krátce vákov.. solidní, jemn pýitý, žlutavými jam-

kajmi slzícími posázený. L. ist bílé, zranním hndnoucí, vehni

proídlé, mnohé vidlené. Duž. bílá. tuhá. Mléko nciiojné. bílé,

palivé.
\' lesích všeho druhu po celé lito po celých Cechách obecný. Dosahuje

nkdy obrovských rozmr. Hrubými a velice proídlými 1. se hned poznává,

jmenovit oproti L. piperatus. Jest prý jedlý.

L. pubescens Fr. 1838. R. chlupatý. Zjev a velikost malého L. tor-

minosus. Kl. 4—6 cm. sploštlý, zttiha mas., blavý, ale s odstínem
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do ervenava nebo žlutoervenava, iiekruhatý, uprosied Ivsý, ale

na okr. dlouze vlnatý, s.uchý. T. krátký, bled ervenavý, dole tení.

L. bled masové, úzké, husté, krátce sbílhavé. Dužnina l^lelá, pod

pokožkou krémov ervenava. Mléko bílé, velmi palivé.

v listnatých lesích a kp.>vinách, na mechatých lukách vzácn. U Opona
v srpnu (Poncová).

B. Klobouk sbarveiiý.

a) Siln aromatické druhy.

L. glyceosmus Fr. i8í8. R. libovonný. Prostedni velikosti,

kl. 4
—8 cm, sniiitné šerJý, such\^, na okr. plslnatý, nelesklý, nekru-

^r

Obr. 20.

Lactarius vellereus Fr. Zmenš.

Jiatý, nkdy s nádediem fialovým, nejprv sklenutý, pak rozlož., ano

i hrbolatý. T. i—2 om ti., bledý. L. Jutstc, krátce sbihavé, bledavé,

ipak okrové a bíle poprášené. Mléko bílé, oste palivé. Voní siln

píjemn peruánským, balsamem.
V mokrých lesích, v hlubokých mechatinách (Polytrichum. SpbaQ;num),

obyejn ve velikých houfech, hlavn v podhorských polohách. Lesy Jcvanské,

u Sázavy, Blatné, Brdy, Zbirov, Strašíce, Bchovice, Radotín (spoe), Kutná

Hora (Hejny), Písek. — Význaná houb svou vní, která zvlášt vyniká pi
osychání.
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L. odoratus sp. n. R. vonný. Gracilni, bled pleov žemlový,

vonný. KI. 3
—

4^2 cin, tence mas., Ú2ce hluboko nálevkovitý, ne-

kruihatý, lysý, bledé pleton žemlový, hygrofanní, za vlhka s prosv.

/., na okr. hust rýhovaný. L. husté, úzké, zvolna sbíhavé, neist
bílé. T. dlouhý, tenký (3

—4 mm), oblý, zakivený, lysý, hladký,

stejnobarevný, záhy dutý. Mléko nehojné. bílé, slab nakyslé. Velice

siln vonný jako rped. \\vtr. kulov., ostnité, 5
—6

//.

\ mechatém luním moále na pískovci nad Motolj- pospolit. 10, 1918.
—

Podivný driili, barvou i vijní pipomíná L. helvus, proto jej sem kladu, a
jest lysý.

L. helvus Fr. 1821. R. hndý. Kl. 5
—12 aii, košov žemlový,

nkdy s nádechem ervena\'ým, matný, hust plstnat šupinkotý, ne-

kriihatý, suchý, sáhy rozlož, nebo trochu vmáklý, mírn mais.,

kehký. T. pomrn tenký (i
—1% cm), solidní, dosti pevný,

žemlový. L. bledé, posléz žemlové, husté, sbíhavé. Duž. bled na-

ržovlá. šavnatá. Mléko ie vodnaie. nepalivé. Voní siln jako
cikorie.

\' lesích jehlinatých ve vlhkých mechatinách. obyejn v koloniích, nkdy
v istém rašelinníku od srpna do podzima. Jevany, íany, Mnichovice, Bcho-

vice, Zbirov, Kolodje u Pardubic (Schustler), Kessel, Fuchsau v Šumavé

(Kav.). Jest prý jedovaK' (Bezdk).

b) Druhy nevonné.

L, ruíus Scop. 1772 (A. rul>escens Schr.). R. ryšavý. Masitý, pro-

ste<lní, neist cihlový'. Kl. 5
— 11 cm. ploše sklenutý, oste hrbo-

latý, posléz xniaklý až i nálevkov., suchý, záhy lysý, hladký, skoro

lesklý, nekruhatý, neisté neb i šed cihlov hndavý. T. i cm ti.,

rovný, pevný, hladký, masový, dole bíle plstnatý. L. husté, úz)ké,

sVdh shihaxé. xMjpry^bložlutavé, pak ervenohndé, na ostí se špia-

tými cystidasmi. Ditž. špinav nažloutlá, nevonná. Ml. bílé, hojné,

velice a dlouho palivé. Výtr. kul., ostnité, 10—13,"-
\" lesích všeho druhu, asto ve velkém množství pohromad, od ervence

do potlzima z ovm až do hor všude velice obecný. Jest prý jedlý a mže se

nakládati jako rj^zce do octa (f^enz, Michael. Gramberg).

L. tithymalínus Scop. 1772. R. žlutokrajný. Velikostí i tvarem

ped. podobný, ale kl. bled žlutý nebo oranžov žlutý, s hndoer-

veným temenem, nekruhatý, hladký, suchý, hrbolatý. L. žlutavé, pak
masové. Mléko bílé, hojné, ostré.

V lesích vzácn. P. dr. Kavina sbíral jej u Tusset v Šumav 8, 1919. —
Pipomíná L. aurantiacus, ale má ostré mléko.
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L. umbrlnus Paul. R. stinný. Kl. 5
—8 cm, neipravid. vlnit zpro-

hýbaný, proibkibený, s iiialýim bríbolikem uiprosted, na tenkém okr.

podfviin., vynikle šebernatý a šedav plstnatý, ostatn tmavé šedý, ne-

lesklý, suchý, skoro plstnat kozový a drobn šuipinkatý, matný, ne-

kruihatý. T. i3^4
—2 cm ti., hndav bledavý nebo špinavý, nepra-

videln hrbolatý, nahoe bled ojínný, tvrdý. L. husté, úzké, sbí-

havé, nejprA' skoro bílé, pak špinav pleové, zranním hndnoucí.

Mléko hojiné, bílé, siln odporn palivé. Duž. belavá, nevonná.

V smrkovém, vlhkém lese nad Menicemi (Mnich.) v srpnu 1914. — Divím

se, pro autoi se nezmiuji o stedním hrbolu a žebernatosti kl.

L. lignyotus Fr. 1857, R. ernohlávek. Kl. 4
—6 cm, tvrd mas.,

sklenutý, uprosted špiat hrbolatý, nekruihatý, ernohndý až ern
sametový, zvlášt na okr. sz.raskalý. T. asii i om ti., ernošedý, na

zteneném konci svraskalý. Duž. bílá, na ezu zvolna ervenavá,

posléz rezav ervenavá. Mléko bílé, sladké. L. huisté, ist bílé,

pozdji okrové, zranním zvolna ervenající. Výtr. kuk, okrov

žluté, ostnité.

y lesích jehlinat., zvlášt horských rozšíen. 8—10. Strašíce, Ondejov,

Šumava, Blatná, Ceskomor. vyso. (Kav.). — Dle Rickena jest jedovatý.

L. azonites Bull. 1781. (L. Miginosus Fr. 1838.) R. ukoptný. Test

úpln podoben a píbuzný ped., ale kl. šed saimetový, nekruihatý,

excentrický, mléko na vzduchu masov ervená, sladké, ale. po
chvilce palivé.

Ve vlhké tráv a mechu v listnatých lesích po celé léto všude rozšíen,

a ne práv obecný. Šumava (K.). Jist jest to pouze biologické plemeno ped,,

vzniklé v symbiose s listnat. stromy.

L. siccus sp. n. R. suchý. Trsnatý a v koloniích, sem tam jednot-

livý. Kl. 5
—8 cm, pravidelný, žáby sklenuté rozlož, (nenálevk.),

is okr. jen v mládí podvin., asto neipravid. jamkovitý, nekruhatý,

matn šedav okrový. T. i—2 cm ti., mkký, kehký, ist bily,

hrub vrásitý, arnitý a dole jamkovitý, vždy velmi excentrický.

L. úzké, huisté, blav krémové, zranním jako t. ihned živ cihlov

ierzrené. Mléko bíilé. na vzduchu rychle cihlov ervenající, velice

ihned oste palivé. Duž. snhobílá, pak cihlová, nevonná. Výtr. kul.,

bezbarvé, ostnité, 8i—10 /».

V teplém kout pod duby u Myšlína v srpnu 1918. — Nemže býti L. acris,

ponvadž kl. není slizký, t. jest bílý a erve cihlová. Spíše patí do píbuzen-

stva L. azonites, jehož kl. se podobá, ale od tohoto se rozhodn liší. Kl. zstal

suchý, i když jsem jej .ve vod vykoupal.

L. mammosus Fr. 1838. R. bradavkovitý. Kl. 3
—4 cm, cihlov

hndý, mas., pevný, nekruihatý, nejprv špiat hrbolatý, pak rovn
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).•/, I v... lí/ý liiisloii plstí p^>hryfý, jež se j)ak líradavkdvit rozd-

luje. T. s(ii\a I cm dl., utý. bledý, útle pyrity. L. l)lavé, pak er-
\ena\ rezavé, Imiótc, dosti úzké, zúžen pisedlé. Výtr. vejitokiil.,

hranat spo-e ostnité, nažloutlé. Mléko bílé, nemnlivé, zvolna ostré.

J^ez zápachu.
\' jehlin. lesích pospolit, vzácn. Posud mn jej pinesl pouze pan dr.

Kavina v. Krkonoš, 7, 1918.

L. liíacinus Lasch. 1828. R. Hlukový. Menši, lilákový, plstnatý. Kl.

3
—

5 cín. ])ravid., nekruhatý, mas. s dlouJw podvin. a plstnatým okr.,

vmáklý, asto s hrl>ol'kem v dlku, suchý, v mládí plstnat šupiii-

kafý. ])ak olysalý. ale tinavji zrnitý, lilákový, nkdy našedivlý. T.
1 cm ti.. h!a'd'ký. l}'sý, tu'hý, šed okrový, nahoe bledší. L. velmi

proídlé, úzké. nejprv bled okrové, pak masov nažloutlé. Mléko

hojné, bílé. )ia /. co šedá hmota nsychavé, kysctr palivc. \'ýtr. kul.,

ostnité, 6—S II

l'ospolit ano i v trsech v mokrých olšinácli v:íácn. iJ Mnichovic 9, 1918-
— I' Rickcna je^t popis falešný, jmenovit pokud se tye mléka. — V olšin

pod Ondrejovem nalezl jsem formu menší (i
—

3 cm), s kl. vždy velice vý-

stedním, matné masov naržovlým, 1. žlutavé bledýn-ii, s pedlouhými, ty-

inkovitými cystidin.i ("již lupou viditelnými) — (var. e.-ccentricus m.).

III. Prttinosi. Kl. suchý, lysý nebo ojínný.

A. Klobouk bílý.

L. piperatus Scop. 1772. R. pcprný. Kl. 8— 16 cm, massivné, tvrdé

a tlust mas., uprosted hluboce nálevkovitý, suchý, hladký, bílý,

nekruhatý. T. 2—3 cm ti., válcov., solidní, hladký, bílý. L. velice

husté, v mládl vlnkaté, ne&tejn dl., mnohé vidlené, velmi úzké,

zvolna shíhavé, posléze žlutavé. Duž. bílá, na vzduchu žloutnoucí

nebo skoro zelenající. Mléko bílé, velmi hojné, velice a ihned pal-
ivé. Výtr. kul., bezbarvé, drobn ostnité, 8 ,».

\' lesích všeho druhu, hlavn v polohách suchých, po celé léto, zvlášt ale

v ervenci a srpnu. Roste dohe i za sucjiého poasí, když jiné houbj' zmizí. Lid

íká mu »peprnik« a nékdy jej také k jídlu sbírá. Má ale pronikavou, nepi-
mnou chu. — Nkdy vyškytá se také odrda var. pergameus Sw., o nco

menši, s kl. svraskale árkovaným, delším t. a nesbíhavými 1. V okolí Praž-

ském, u Mnichovic atd. Libin (K.).

L. controversus Pers. r7g7. R. osykoz>ý. Veliký, statný jako ped.,
kl. 15

—20 cm, posléz rozlož, až nálevkov., tlust koimpaktn mas.,

na okr. ostrý, nkdy nepravid., ist bílý. lysý, velmi slizký, za sucha

lesklý, hladký, na saméan okr. s 3
—

4 kruh}-, uprosted asto lilá-

kový a k okr. mlce rýhovaný. T. 2—3 cm ti., velmi krátký, opak
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kušelovitý, tvrdý, bily, na konci hrub úfovité riigosm a vodnat

jamkovitý. L. velmi husté, úzké, neslbíhavé, nejprv bílé, ale záhy
svétle ržové, útlé, nedlené. Dn;ž. trvale "bílá, slab, ale píjemn
aromatická. Mléko bílé, velice hojné, nejprv dloirho sladké, až pak
slab palivé, nkdy vbec nepalivé.

Zpravidla v lesích pod osykami (!) od srpna do záí, ale nikoliv všude.

U Mnichovic asto, Dobíš (Tatar), Chotusicc (K;i.v.), Žehušicc (Maxim.), ML
Bolieslav (Knr.), Karlštejn, Zbirov. — Název »protivratný« jest jist nepkný,

proto jsem jej zmnil.

15. Kíuhonk zbarvený.

a) 'Mléko palivé.

L. chrysorheus Fr. 1838. R. clatomléný. Kl. 4—7 cm, zevnjškem
i zibarveníiií úpln oibeonémii ryzici podobný, také knihatý, aie !.

v mládí bílé, pak okrov oranžové, t. bílý, ojínný, na basi na-

hnlý, slabší, mléko hojné, bilé, rychle na vzduchu žloutnoucí, oste

palivé. Kl. tnhý, tvrdý, dlouho podvin., v mládí útle plstnatý^

s vodnatými skvrnami.

\' lesích listnat. i jehlinat. ideji. 7
—-lo. Mnichovice, Radotín, Karlštejn,

Roblín, Chotc, ernošice, Peruc, Slané (Rei), Bchovice, Jevany, íany, Pe-
lou (Fricova), St. Boleslav, Písek, Zbirov, Tebo (W).

L. rubescens Bres. 1892. R. ervenavý. Kl. 3
—

5 cm, lence unas-^

záhy misko vitý, ^' ostrým hrbolkeni na dne, masové až cihlové er-

vený, zrnekat rugosní, hladký, lysý, suchý, v stáí na samém okr.

husté rýhov., v mládí vlnkat vroubkovaný a adou jamek znaený,

vždy nekruJiatý. T. i cm ti., hladký, zvlášt dole temné hnédý, diuitý.

L. husté, bled masové, pak temnji skoicov ervenavé, bíle poprá-
šené. Mléko hojné, bílé, zvolna kysele palivé, až po delší chvíli

žloutnoucí.

v listnat. lese u Mnichovic (Boukalova strá). 8, 1915. Zdá se býti vzácný,

málo známý druh. Rickcn neprávem jej spojuje s L. thejogalus.

bi) Mléko sladké nebo slabé kyselé.

oc) Dužnina bez vné, kl. hrbolkatý (vyjma L. volemu'*).

L. mitissímus Fr. 1821. R. pejemný. Droibnjší, kl. 3
—

5 cm, na-

ervenale nebo oranžové nebo skoicové pleový, hladký, sulchý, ne-

kruhatý, siklenutý, poisléz vmáklý, uprosted s vyniklým hrbolkem,

tence mas. T. lysý, asto delší než pr. kl., asi i cm ti., zahnutý,

stejnobarevný. L. bledé, s nádechem do masová, husté, pirostle

sbíhavé. Duiž. bledá, bez zápachu. Mléko bílé, hojné, sladké, ale

posléz hoce nakyslé.
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\' listnatých lesích v kt a na podzim dosti ro/.šííen, tak zvlášt také

v bezinácli a buinách. Vždy v houfech pohromad a asto i trsnatý. L. sub-

diilcis Pers. jest dle Batailla totožný druh.

L. Cavinae síp. n. 7?. Kavinv. Tvar a velikost ped., ale zbarvení

jinaké, dosti L. rmfiuLs pipoinínající. Kl. 3
—

5 cm, tence mas., záhy

nálevkovitý, luprostred asio s malým kloboukem, Jiladký, suchý,

matný, ne^krulhatý, na tenkém okr. v stáí skoro vlnkat árkovaný,
hnd cihlový s eniohnédým stedem. T. 4—8 mm ti., stejno-

barevný. 1>. husté, úzké, nejprv bílé, pak bled okrové, na dn pín
vlnkaté. Mléko hojné, bílé, sladké, nemnlivé. Bez zápachu. Výtr.

kulov., ostnité, 6—7 /<.

V lesích jehlinatých zpravidla v mokrých, hlubokých mechatinách pospo-

lit. 8—9, 1918. I' Mnichovic na vicc místech. Kl. bývá celý malými jamkami
a hrbolky posázcMi. — Jest píbuz. pedešlému. Vnuji jej svénui piteli, p. proi.

A. Ka7'nnr7'i, pilnému mykologickému pracovníku.

L. obnubilus Lasch 1828. R. samžený. Maliký, zjevu I., cyathulus
nebo L. camiphoratus. Kl. 2—4 cm, tence mas., uíprosted vyhlu-

bený. s hrbolkem, holý, neslizký, trochu hygrof., siv masov
cihlový, na okr. hust vrásit rýhovaný, matný, nekruhatý. T.
3
—

5 mm ti., obyejn zahnutý, ervenohndý, ojínný. L. žlutav

ervenavé, posléz bíile ojínné, dosti husté, pirostle sbíbavé. Duž.

kehouká, bez vn. Mléko vodnat bílé, velmi sporé, sladké. Výtr.

žluté, vejitokul., ostnité, 10 n.

Vždy na trouchnivých paezecli, vzácn. 7
—

9. U Koryan na Morav
(Sladký), v lese u Kunic (Mnich.). Kunické exempláe jsou zeteln hygrof.,

s temnou páskou okrajni a s usychajícím bledšim stedem. Svým stanoviskem

jist znamenitý.

L. voleiiius Fr. 1821. ( L. lactifluus Sohff.) R. syrovinka. Velký,

tvrdý, nápadn živ hndoervený, s pebohatým mlékem. Kl. 5 až

12 cm. t-c'r(/ a tlust mas., ploše sklen., uprosted mírn vmáklý,
na okr. tlustý, tiuípý, ipodvin., holý, nelesklý, suchý, v stáí Casio roz-

pukaný. T. 3
—

4 cm ti., nejvýš tvrdý, solidní, svtle cihlový, l)íle

ojíinný. Duž. bledá, chuti píjemné, koenné, ale záif^achu trochu

hnilobn ]>ro'nikavého a nkomu nesnesitelného. L. husté, sbíhavé,

žlutav blavé, pak trochoi okrové, pom.akáním rychle Imdnoucí.

Mléko sladké, pehojné, bílé, na ez.Ui proudem' stékající.

\' lesích všeho druhu na suchých, slunných místech celé léto všude velmi

obecný. Jest to známá syrovinka, kterou lidé sbírají a rzn k jídlu upravují.

Honci a pastevci ji jedí svrovou nebo na ohni opeenou. — Druh tento tžko

umístiti, není ani ped. ani násl. píbuzný.



i-i)
Dušnina zvlášt oschlá silné vonná, drobné druhy, s ni-

^osním kl.&'

L. camphoratus Biull. 1791. R. kafrový. Malý, celý okoládové

cihlový, v mládli s odstínem fialovým. Kl. 3
—

5 cm, vmáklý, tence

mas., asto excentrický, nepravid., rugosní, pi okr. rugosné zeher-

natý, nkdiy s centrálním hrbolkem, hladký, suichý, nekruhovaný
nebo nezeteln krubovainý. T. tenký, hladký, dutý, ernavé hncdo-

nachový, bíle ojínný. L. hiusté, sotva sbihavé, nej.prv bled krémov
masové, pak nachové hndé, bíle poprášené. Duž. ervenohndá.
Mléko bílé, siln vodnat, siladké. Celá houba voní siln cikorií nebo-

komonicí.

V lesích jehlinat. i lií^tiiat., vlhkých a hlubokých dosti rozšíen, a iic

obecný. 8—9. Mnichovice, Jevany, íany, Pecny, Bchovice, Strašíce, Hvzda,
Tebo (\\\), Kntná Hora (Hej.), Dínov (Šat.), Blatná, eskomor. vys..

(Kav.).

L. serifluus Cand. 1816. A', syrovátkový. Dosti statný, mas., kl.

4—7 cm, sklen., s okr. podvin. a vríjubkovaným, pak vmáklý, suchý,

nelesklý, drsn rugio«ní, nekruhatý, excentrický, hnédé erveno-

šedavý. T. i—lYz cm ti., hnédé žlutavý, lysý, válcov., tuihý, solidní.

L. husté, sbíbavé, svtle šlutokremové. Duž. žlutav žemlová, pevná,

tuhá, vonná komonicí. Mléko iré jako voda, mírné.

Na lesních mechatinách, lesních cestách všude dosti hojný. 6—9. Hvzda,.

Radotín, Roblín, Bchovice, Strašíce, Jevany, Libochoviky (Fch.), Pelou
(Fricova). — Hlavn bled krémovými 1. hned se od ped. rozeznává.

L. vestipes sp. n. R. rousatý. Kl. 3
—

4 cm. tence mas.., pravidelný,

v mládí podvin., uprosted vmáklý a asto s malým hrbolkem, /3'^'iv,

Jiladký, suchý, temné hndý, šedohndý nebo i šed žemlový, velice

husté zrnité svraskalý. v stáí na okr. vrásité vrubovaný. T. 3 až

5 mim ti., pomrn dlouhý, na basi obyejn ztenený, v dolejší polo-

vici hrubými hndými brvami odstále husté chlupatý, špinav hndý.
L. husté, sbíhavé, bledé krémové, pak žemlové, posléz bíle poprá-

šené. Mléko vodnat iré, sladké, rychle v d'U!Ž. vpíjivé. Voní silné

peruánským balsámem. Výtr. kul., hrub ostnité, nažloutlé, 8—10 ,"

V lesích všeho druhu, ale ídce. 7
—

9. U Opona (Poncová), Chlumec n. C.

(R.), Libochoviky (Fch.), Mnichovice, Jevany, Roblín, Veltrusy (Šaf.),

na spáleništích u Bchovic. — Rugosním kl. a hnd chlupatým t. lehce se po-

znává. Divím se pouze, že druh ten od mykologii nebyl pozorován.

L. cimícaríus Batsch 1786. R. štniný. Drobný, cihlov ervený,

vonný. Kl. 2—4 cm, tvrouký, rovný, bez hrbolku, nezeteln kru-

hatý, lysý, matný, hust rugosní, tence mas., živé cihlové ervený,
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uprosted tmavší, na okr. úzce podviii. 'J'. zdéli pr. kl., 4
—

9 mm
ti., hnédoervený, l>lav ojínný. L. pirostle sbíhavé, hiKsté, ú-.ké,

krémov masové. Mléko bílé, hojné, ale brzo vodnaté, slaké. Duž.

kehká, ervenohndá, jako komonice vonná.

y listnat. lesích velmi vzácn. Ve Hvzd v dubinách (opuka) hojn co

rok. 6—8.

Marasmieae. Špikovité.

a) ]-. nesbíbavé, t. vždy centrální . . . Marasmius.

b) L. sbíhavé nebo t. postranní.

y-) Osti 1. zubaté nebo brvité .... Lentiniis.

'P) Ostí 1. celé Panits.

7) Ostí 1. podél rozštpené Schicophyllum.

Marasmius. ¥r. Špika. Obr. 21.

Houby menší a velmi drobné, s tenk>'m. pravidehiV^m, namnoze

blanitým, nkdy hygrofanním kl. T. vždy stejnomrn tlustý,

elastiný, masitý, rohovitý neb i žíovitý. L. asto proídlé a na dn
pín željernaté. Výtr. malé, l>ezbarvé, hladké, klínovité až árko-

vité. Nkdy šttinkovité cystidy na ostí. Za suchého poasí nikdy
se nerozplývají, nýbrž kozo vité sesychají, ale za dešt znovu obži-

vují nabývajíce své dívjší podoby.

Jest to rod nesmírn bohatý a hlavn v tropech rozšíený.
Saccardo jich vypoítává 320 drub. \- novjší dob však popsáno

ješt množství druih z tropické Afriky. Ricken uvádí 40 druh

evropských, ale poet tento bude jist dvojnásobný. I v stát eském
bude asi mnoho novinek ješt nalezeno.

Nkteré jsem obecným zjevem na pastvinách, pahorcích, mezích,

v lesích rostouce z])ra\'idla \e xelkých houfedi (M. oreades, aWiatus,

rotula, androsaceus, perforans). Jiné rostou rády na zetlelých vt-

vikách, stéblech, lodyhách, listech, a to o^pt ve velkém potu po-

hromad (M. remealis. amadelphus). Nkteré vtší druhy tžko se

rozeznávají od Collybií z píbuzenstva C. dryophila, jiné pipomí-

nají Clitocyby z píbuzenstva C. dealbata. Vtšina však jsu vzác-

nými zjevy. Monog-rafie evropských druh jest velmi žádoucí, nebo

se zdá, že u autor jsou idší druhy popleteny.
— Praktický vý-

zinam má vlastn jen jedlý M. oreades.
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a) Vtši druhy, s i. tlustším, sice elastiným. ale itikolk' rolio-

vitým, na basi dlouíiým %'lášením s okolím s/^ojcnýin.

« ) Lupeny vchni husté.

M. confluens Pers. 1796. ^\ splývavá. Tvoí mohutné, až z 50 kus
složené trsy. Kl. 2<—3 cm, tuíp zvoncov., pak rozlož, a široce tup
hrbolatý, košov bledý, hladký, lysý, nerýhov. Stopka pedlouhá,
dole hndá, nahoe bledá, ztuha elast., podél hruhé vláknitá (nstu

zkroticená nebo smiiklá). celá bíle mrtuatá, dole bíle puTuiéínutá

(3
—

5 mm ti.). L. bledé, nejz'ýš husté a úzké, u rozšíeného konce

stopky zaoblené, volné. Výtr. zahnuté, k basi zvolna ztenené, 7 až

8//. Voní píjemn houbov.

\ ýznaná pro buiny a dubiny, kde/, roste ve vlhkých koutech a úvalech,

kde jest sneseno listí, 7 nhož trsy vynikají. Jevany, Karlštejn, sv. Ivan, Beroun,

Lovtínská rokle v Želez. Horách (K.).

M. larícinus síp. n. Š. modínozxí. Drobná, hndá, úzkoluipenná.

Kl. I—2y2 cm. tence oiTas., pravideln svoncov.. s nasa:~cnou malou

bradavkou na temeni, v mládí skoro kidovitý, pak {)!(!Še rozlož.,

lysý, hladký, velice hygrof., za Adhka cihlov hndý s velmi pros v. 1.

do tetiny kl., za sucha ržov žemlový. Stopka velmi dl., 1
—2 man

ti., tuihá, elast., hndá, nahoe bledavá, v hoejší polovin útle bíle

pýitá, dolejší polovina mocnou bílou vatou obaleiuí (tato s jehlicíím

spojená). L. velmi husté, nejiprv úzké, pak dosti š., u t. voln za-

oblené a inejšÍTŠí, blavé, s tonem masovým. Duž. mírná, bez zá-

pachu. Výtr. 'polouhle elliipt., k basi šikmo zvolna stažeité. 7 ,".

Na opadalém jehlií n'.odínovém na teplé 7Áp. stráni u Konpadla u Mni-

chovic v záí a íjnu 1918 ve velikém množství po celé stráni. — Krásný, ná-

padný druh, jenž v celých houfech sprovází mladé modíny. Jest píbuz. M.

terginus Fr.

M. mirabilis
Síp. n. Š. podivná. Zjev a \elikost j\1. oreades, ale

útlejší a mkí. Kl. i>4—3 cm, nejprv top kuželov. s rovným okr.,

pak rovn rozlož., sotva m41o hrbol., tence mas., uschnutíím útle ko-

žovitý a jemn svraskalý. velmi hygrof., za vlhka hndý s prosv. 1.,

za sucha svtle košový, radiáln jemn svraskalý a árkovaný, lysý.

Stopka velmi dl., sice elast., ale trochu lámavá, i>osléz dutá, asto

smákla, hladká, lysá, hedvábit bíle lesklá, asto hrbolatá a poki-

vená, nahoe bíle pomoiuená. L. husté, tenké, mírn bich., bílé.

široce pirostlé. Duž. bílá, bez zápachu. Výtr. válcov. árkovité.

10,«. Cyst. na ostí hojné, velké, jehlicovité, dole ztluštlé.

Mezi perennami na záhonech v botanické zahrad v Praze v íjnu 1915

hojn. — Jest podivná houba, kterou bych skoro byl naklonn rozeznávati jako
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Obr. 21. I. Marasmius cohaerens 1*., v pir. vel., zvtš. cy.st. a výtr. 2. M
rosellus Vel., jako ped. 3. M. mirabilis Vel., jako ped., 4. M insititius F>.,

jako ped., 5. M. languidus Lasch., jako ped. 6. M. graminum J-ib., slab zvtš.,
7. M. scabellus Sch., slab zvtš. 8. M. epodius Bres., slab zvtš. 9. M. ama-

delphus Bull., v pir. vel, 10. M. epiphyllus Fr., v pir, vel.

zvláštní rod vedle r. Marasmius, od nhož se liší trochu kehkým t., árkovi-

tými výtr. a cystidami. Mohla by býti pvodu cizího, pinesena do zalirady

s cizími semeny nebo sazenicemi.

[3) Lupeny proídlé.

M. peronatus Bolt. 1791. (A. arens: Bu'll., A. calceolatus Pers.,

A. tom€ntell'us Schm., A. retipes; Lasch.). Š. hebílkatá. Velký druh,

kl. 3
—

5 cm, elast. masitý, dlouho tupé hrbolaté svoncovitý, posléze

síklenut rozlož., hndý s ervenavým nádechem, pi okr. jakoby
bi'le ipoprášený a 'hedvábily, za sucha kozový, pi okr. oddálené hrubé

mlce rýhovaný. T. dvakrát delší pr. kl., 3
—

5 mm ti., velmi pevné

elast., v mládí bled nažloutlý, jen dole hndavý, v stáí celý hndý,
husté sametové chlupatý, na basi vlášenim se smetím spojený, n.i

konci zeteln roizšíený. L, proidlé, úzké, tlusité, volné, daleko od

t. vetknuté, k okr. zúžené, bledé aš sírošluté. Výtr. k basi zahnut

stažené, 6—7 it. Cyst. nitkovité. Voní píjemn houbov.
V naneseném smetí v starých lesích listnatých i jehlin., obyejn pospo-

lit, nkdy po 2—4 v trsech. 7
—10. Mnichovjce, v Jevanských buinách, Opono

(Ponc), Koso, Karlštejn, Pecny u Ondejova, Chlumec n. C. (R.), Dobrovice

u Ml. Boleslavi (Novák), Bchovice, velmi hojn co rok ve Hvzd, na Boubin

(K.). — Všeobecn se píše, že pálí, ale já jsem to nikdy nepozoroval. Na n-
kterých stanoviskách jsou 1. pkn žluté.

M. caryophylleus Schff. 17Ó2. (M. Oreades Fr.) ^?. polní. Kl,

3
—

5 cm. za živa elast. masitý, za sucha košovité szraskalý, nejprv

tuíp kuiželov., hladký, posléz vodorovn rozlož, se stedním hrbo-

leni a na okr. slab rýhovaný a vroubkovaný, kozové pleový, upro-

sted tmavší. Stopka pevné elastická, solidní, nelámavá, 3
—4 mm ti.,

rovná, málo dfelší pr. kl., v inládí útle bíle plstnatá, pozdji olysalá,

na basi bílou plistí s okolím silepená. L. proídlé, široké, skoro bílé,

u t. zaoblené, volné, s krátkými stídavé, uprosted nejširší. Za

živa voní velmi píjemn (hebíkov). Chu lahodná. Výtr. vejito-

elliipt., v stopku šikmo stažené, 10— [3 /».

Vj^znaná houba na pa.-^tvinácli, u cest, na pahorcicli, kde jest pasoucím

se dobytkem pda zhnojena. Proto objevuje se vždj' v houfech nebo v piuzíoh,

a to vždy první po teplem dešti celé léto. Za nastalého sucha scvrkne se kožovit

kl., aby pi nejbližšim dešti znovu oživnul. Když jest špika mladá, tu pomaká-
ním okr. kl. nkdy trocliu zervená a ze stopky po peíznutí se roní irá teku-

12 1??



tina. Jest to výborná jedlá lioiii)!, jež pimisena k jiným dodává pikantní píchuti

jako koení. Sbírá se také všeobecné, a od neznalc nezídka se pomíchává
s jinými podobnými, jež v jejich spolenosti rostou. — Jednou nalezl jsem ab-

normitu, jež na spodu kl. byla úplné hladká a bez hymenia nevytvoivši žádných

lupen.

M. plaiícus Fr. 1838. S\ obalená. Velikost ped., jednotliv i trsnatá.

Kl. 2—3 cm, zvoncov. sklenutý, nízce tui]) hrbol., kozov mkce
mas., hladký, lysý, ernolinédý, husté hndými vlákénky radiáln

kl., elast. tuhá, vctenovitá,

uprosted nejtlustší (4 až

8 mm), špinav okrov bledá,

protkaný. Stopka dvakrát delší pr.

\

J^;

f

celá hustou plstí obalená a

hrub .trnitá, na basi vatovít
s okoilím spojená. T>. proídlé,

široce bichaté, na ostí py-

rite, u t. voln zaoblené, ble-

dé šhitavé, v stáí nahndlé.

Výtr. klínovité, k basi zvolna

stažené, 6—7 //. cystidy hojné,

nitkovité, kivolaké.

Na naneseném smetí v lese

u Kolodj na Pardubicku v záí

[918 sbíral p. dr. Schustler. —
Popis Friesv až na to, že t. jest

nahoe smákly, dosti dobe se

shoduje. Jest to ale nejvýš vzácný

druh, také od Lasche jednou v N-
mecku pozorovaný. \' pletivu lupen

jsou hojné, žluté osmistny (hrana

M. putillus Fr. 1821. S. ma-

soz'á. Kl. 2—2^^ cm, brzo

rozlož., hladký, lysý, tence

mas., masov nachový, za

vlhka s pros v. 1. pi okr.

Stopka zdélí pr. kl., asi 3 mm
ti., tuhá, elast., temn nacho-

vá, lysá, dole hrub bled hndav vlásenit brvitá, s okolím spo-

jená. L. husté, neširdké, u t. zaoblené, bledé masové. Duž. bez zá-

pachu. Výtr. árkoYÍt ellipt., skoro kopinaté (k basi stáž.), 5
—6,".

Mezi zetlelým listím v háji u Kosoe v íjnu 1919 sbíral p. Fechtner. Ná-

padný, pkn zbarvený druh, ale velmi vzácný.

'T^^-'

Obr. 22.

Marasmius caryophylleus Sch.

Skupina v pir. vel.
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M. impudicus Fr. 1838. Š. nestoudná. Velikost i .podoba jako M.
Oreades, ale jinak zibarvená. Kl. 2—4 cm, elast. kožovitý, tence mas.,

nelesklý, sklenuté ro2Jlo'ž., asto kionatý, na okr. v mládí mkce
plstnatý, s dkv. ostrým, tenkým, barvy ervenav nahnédlé, ale také

jakož i t. a 1. hlede lilákový. Stopka delší pr. kl., asi 3 mm ti., ztuha

elast., nezlomitelná, celá hile sametov plstnatá, dole vysoko bílou

vatou obalená, asto smákla. L. dosti husté, voln u t. zaoblené,

nejprv blavé, pak skvrnit ervenohndé as celé ervenohndé, na

ostí hruh zubaté. Duž. rozemnuta páchne odporn. Výtr. úzce

ellipt., k basi zahnut stažené, 5
—6 j«.

V lesích všeho druhu v smetí a nánosech, ale také na nr.ezích, v zahra-

dách, 6—9. Nad Chuchlí (Šimek 1914), u Hrusic a Kunic v borov. lese, u Cer-

nošic v tráv v údolí lesním, v trsech bylin v botan. zahrad. — Po zbarvení

a zápachu lehce se poznává.

M. rosellus sp. n. Š. ržová. Tvar menší (M. Oreades, ale kl. hlede

ržový, lysý, sudhý, hladký, matný, sotva hygrof., dosti mas.,

2—3 cm, nejprv pravid. polokulovitý, ideji tup hrbolatý, pak
skoro rovn rozlož., s tenkým luipenitým okr. T. 2—4 mm ti., dva-

krát delší pr, kl., stejn ti., hladký, elast. tuhý, solidní, podél vlák-

nitý, naržovlý, dole asto zahnutý, v mládí nahoe títle mrtnatý.

L. velice husté, útlé, ist hílé, široké, u t. zaoblené a nejširší, k okr.

zúžené, nestejn dl. Výtr. iré, ellipt., 5
—

7 /'. Nevonná.
V smetí a humuse na suchých místech na mezích, v zahradách, vždy mimo

les, jednotliv, ale pospolit. 7—9. U Mnichovic asto, tak v naší zahrad co

rok hojn, také u Prahy (Hvzda, Radotín) nezídka. — Po zbarvení lehce po-

znateffný druh, divno pouze, že posud ušel pozornosti mykolog.

M. umbonatus
síp. n. Š. pupkatá. Malinká, gracilní. Kl. i—2 cm,

tence blanitý, nízce isklen., s okr. dol sehnutým a hust, útle rýhov.,

asto za sucha trhaným, uprosted asto vmáklý a hradavkou opa-

tený, s koncentricky jemn rozpukanou pokožkou. Stopka dl., tenká

(i
—2 mm), ztuha elast., kivolaká, hndá, celá odstále bíle sametov

chlupatá, na konci ojínná. L. dosti husté, asto lehlé, široké, u t.

zaoblené, tenké, pleov krémové. Výtr. malinké, ellipt., 3
—4 ," Bez

vn.
V mechu na výslunném již. úklonu v dubin na Plechái u Mnichovic. 8,

1916. — Pro zaoblené 1. nemže být Clitocybe.

h) Menší druhy, t. rohovíte tvrdý, tenký, na konci stluštlý,

na basi ztenený a vždy temn zbarvený, ale nežíovitý,

k listí nebo vtvikám pímo pisedlý.

M. Wynnei Berk. 1860. Š. Wynneova. Tvar, konsistence i velikost

M. Oreades, ale kl. ist snhobílý, hladký, za dešt prsvitný, t.
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bílý, hladký, rohovitý, k dolejšku kaštaiiov liiic<lý a zde dlouhým,
rezavým vlášcnim husté porostlý. L. iwuíidlé, bílé, volné, a jako kl.

v stái hndi\ šir<x:e bichaté. Bez Zcá]>acbu. Výtr. v dlouhou, zaki-

venou špiku zvolna stažené, 6—7 /».

\' houfech v lesích všeho druhu na nahromadném smetí a jehlií všude

dosti hojný druh po celé léto. Také na Morav (Sladký, Buil). — M. fusces-

cens Shroeter, .1/. carpathicus Kalchbr. a M. globularis Quel. jsou jist pouhá
synonyma. Náš druh mívá také nkdy kl. lilákov nabhlý.

M. lupuletorum Weinm. 1836. Š. kozová. Tvar i velikost M. Ore-

ades, ale zbarvení Collybia dryophila. Kl. i—3 cm, zvoncov., pak
rozlož., kožovitý, lysý, hladký, pleov naržwlý nebo pleov ko-

zový. T. málo delší pr. kl., 2—3 mm ti., suše rohovitý, dole ka-

štanové ervený a hndým vlášenim s okolím spojený, nahoe bledý,

lysý, dole pýi^tý. L. velmi proídlé, nemnoho široké, nestejn dl.,

bichaté, volné, bílé. Bez zápachu. \'vlr. kopinaté, 8—9 n-

\^ lesích jehlinat. a listnat. na opadalém jehlií a listí, v trsech, na podzim,

velmi vzácn. U Roblína 1914. M. erythropus Fr. jest asi totožný.

M. rufocarneus sp. n. 5. hnd masová. Kl. i—2y2 cm, záhy rozlož.,

uprosted mírn vmáklý, kožovitý, dosti tlust a ztuha mas. (ni-

koli blanitý), za sucha tvrd rohovitý, syt hnd masový, na okr.

trochu mlce rýhovaný.. T. mál(j delší pr. kl., 2—3 mm ti., tvrd

rohovitý, na ke nebo dev pímo pisedlý, ernohndý, smákly,
útle bled pýitý. L. nejvýš proídlé, velmi tlusté, na ostí celé, ši-

roké, pirostlé, pín ebérky spojované, s krátkými stídavé, bled

masov nabhlé. Výtr. podlouhle elHpt.. k basi stažené. 6—Sn. Xe-

vpní.

Na spadlýcli dívkách, vtvikách, paezech listnatých strom u Peruce

v srpnu 1919 sbíral p. ed. O. Reisner. Pospolit nebo 2—3 ve svazeku. Zbarve-

ním, tuhostí a ídkými 1. charakteristická. Pati do píbuzenstva M. foetidus

Fr., která jest menší, s kl. blanitým. Ješt bližší musí býti M. inodorus Pat.

(u Paíže sbíraný), ale výtr. tohoto jsou prý vejité 5 /'

M. cohaerens Pers. i8ot. (AI. ceratopus Pers. 1828.) S. souvislá.

Kl. 2—4 cm, kožovitý, tence mas., zvoncov., paik rozlož, a vynikle

hrbolatý, za sucha svraskalý a u okr. hust árkovaný, skoicové

hndý, jakoby sametový. Stopka velmi dl., 2—4 mm ti., rourkovitá,

rohovíte tvrdá, leskle kaštanov hndá, dole erná, hladká, lys^, na

basi bíle plstnatá. L. žemlové, bichaté, proídlé, u t. zaoblené,

volné. Duž. bez vn. Výtr. podlouhle dlipt.. 8—10 •,. Cyst. vete--

novité, dlouze oste zašpiatné, tlustostnné. hndé, veliké, na ostí

i ploše.
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v listnat. lesích na zetlelém listí pospolité, 7— 10. Všude vzácn. U Ko-

soe v habinách (vápno) hojn (Kopanina), Trocnov (Šimek), na Morav
{Sladký). — Již dle cystid lze druh tento v každém pípad rozeznati.

M. alliatus Schff. 1762. (A. scorodonius Fr.) Š. esneková. Kl.

I—2 cm, kožovitý, tenký, hladký, ploše rodoš., za suiciha 'svraskalý,

svtle ervenav hndý. Stopka 2—4 cm dl. a i 'mm ti., tmhá. ela-

stiná, dutá, hladká, lesklá, ervenohndá, nahoe bledší a tlustší.

L. ist bílé, nestejm dl., ziprohýbané, dosti ibuisté, na osti s vláskov.

cyst. Výtr. podloulile elliipt., k basi stažené, 6—8 /».

V lesích a na lesních lukách a ve vesovinách všeobecné rozšíena po cefé

léto, roste na vtvikách, listi zetlelém, smetí a p. Rosemnuta páchne esnekem.,

sbírá se proto jako neškodné koeni.

M. languidus Lasdi. 1828. Š. matná. Malinká, drobná, obyejn
trsnatá, vždy v boiuifech, kl. 0-3

—0*8 cm, rovn uatý 'nebo i vmáklý
neib i hrbolkatý, neblanitý, neiprsvitný, ale kožnatý, na okr. slab

podvin., 'brub vrásit oddálené brázditý, jakoby pomouený, bílý,

s odstínem plefovým. Stopka 3
—4krát delši p. kl.. i mm ti., bílá,

bíle pomouená, nahoru stlnštlá, meprihledná, elast., na basi trochu

sedává a bílým vlášením s okolím spojená. L. dosti široké, široce

pirostlé a posléz velmi sbíhavc, tlusté, skoro trojhranné, bílé, velmi

oddálené, sotva které kratší, mnobé dlené a kivolaké, v stáí na-

ržovlé. Výtr. ellipt. kopinaté, 7
—8 /*.

V tráv na holé zemi na paliorcích a pastvinách jako nasetá, vzácn. 7, 8.

U Mnichovic na nkolika mistecii. — Houbika tato se špikám nepodobá a

spíše r. Omphalia pipomíná, ale jest kožovitá.

M. insititius Fr. 1838. .^. pHsedavá. Kl. 1—1V2 om, prsvitn útle

ale suše blanitý, bílý, ploše ro.zlo., uprosted trochu vmáklý a na-

žloutlý, za sucha v stáí velmi vynikle radiáln hust šebernaté

vráskovaný. Stopka velmi dl., V-— i mm ti., šttinkovit tuhá, kivo-

laká, ervenohndá, nahoe zvolna ztkrštlá a bledší, hladká, útle

pomou.en mrtnatá (nelesklá). L. husté, bílé, dosti široké, trojí

délky, hojn pín šebérky spojované, široce pirostlé a trochu

sbíhavé. Bez \éné. Výtr. podlouhle ellipt.. k basi rovn zašpiatlé,

^—7 /'•

Na uschlých trávách v lesích, zahradách, na uschlých malinách, 7, 8.

Vzácn. U Mnichovic na nkolika místech. Podobá se M. ramealis, ale kl. jest

vtší, hustji žebernatý, t. hndý, šttinovitý.

M. ramealis Bull. 1791. (A. platypuis Nees.) S. vtevná.
Drobná^

suše kožovitá, kl. tenký, blanitý, tuhý, nejprv sklen., pak rovné

rozlož., uprosted trochu vmáklý, na okr. hladký, nerýhov., za

•sucha svraskalý. 0-5—1-5 cm. bledý, blavý, s hndavým stedem.
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Stupka I—2 cm dl., i imii ti., solidní, bledá, k dolejsku hndá, tuhá,

asto sploštilá, jemné šupinkami posázená. L. k t. pirostlé, hiusté,

nestejn dl. bílé, na ostí s vakovitými cyst. Výtr. podlouhle válcov.,

k basi šikmo stažené, 7—9 //.

Na trouchnivých vtévkách v koví a lesích, ve stínu a vlhku, vždy v hu-

stých adách všude velmi obecná. Mní se znan velikostí. Statné kusy mají

stopku k basi ztenenou. — Na odumelých lodyhách tavolníka (Spiraea Ulmaria)

v Mnichovicích nalezl jsem odrdu s kl. vtším, blostným, uprosted nahndiým,

rugosním, 1. etnými vidlenýmí a pín spojovanými, t. velice hlízkovit

hrbolkatým, zaškrcovaným, výtr. o nco vtšími (var. tuberculatits m.).

M. amadelphus Bull. 1791. Š. mnohobratrá. Zjev úpln ped., ale

asto menší a vždy s tonem nažloutlým. Kl. 0*5
— i cm, tence blanitý,

ale neprhledný, poslez rovn rozlož., bélavé žlutavý, uprosted bled

žemlový, pod luipou útle pýitý, dlouho hladký, posléz pi okr. husté

rýhovaný. Stopka 3
—4krát delší pr. kl., 5^ mm ti., tenince nitko-

vitá, asto ziprohýbaná, bíle mrtnatá, bledá, dole tmavší, posléz lysá

a lesklá, skoro terovité k substrátu pisedlá (bez vlášení). L. bílé,

velmi husté, skoro oblouikovit krátce sbíhavé, útlé. na ostí brvité,

hojn kratšími promíšené, v stáí masové naervenalé. Bez zápachai.

Výtr. ellipt., k basi šiikimo stažené. to/<.

Na starých lodyhách ostružník a jiných bylin, na vtvikách, kmenech

listn. stromíí ve vlhkých koutech lesních všude hojná a zpravidla ve velikém

množství jako nasetá. 7—9.

c) Drobné druhy, t. stejnomérné tenký co tuhé žíné, tmavé

barvy.

M. rotula Scop. 1772. Š. kolovitá. Drobný dnuih, kl. 0-5
— i cm. bílý,

suše blanitý, zvoncov. sklenutý, oddálené mlce rýhovaný a na okr.

vroujbkovaný,' upro'Sted jamkovité vmáklý a tmavým piipíkem

opatený. Stopka a!ž 5 om dl. a sotva >4 mm- ti., štétinovitá, tuhá,

lesklá, erné kaštanová, jen na konci bledá. ].. hile, velmi oddálené,

stejíi (11., kolem, tené v límeek volný srostlé. Výtv. podlouhle

ellipt., na basi šikmo zvolna zúžené. 6—7,".

V lesích na vlhkých místecli na zetlelých vtvikách, jehlií, asto v olši-

nách všude po celé léto a podzim obecná. Tvoí erným vlasm podobné dloulié

rhizomorphy, rozvtvené a daleko plazivé. Nkdy dosahuje kl. až iV, cm š.

a pak jest houbika neobyejn ozdobná. Jindy naopak jest jen malinká, s kU

sotva Vj cm š.

M. rotalis Berk. et Br. Š. šttinkovitá. Ped. úpln podobna, ale

m.enší, kl. více válcovitý, dole i nahoe uatý, linédý, ale nahoe b-

lavý s ernou bradavkou na temeni.
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Na bukových listech v hlubokých lesích u Koryan na Morav v srpnu

19 18 sbíral p. Sladký. — Posud hlavn z Ameriky známá, zdá se býti ješt

menší, ale sotva specificky rozdílná.

M. gratninum Lib. 1837. 5. trávní. Gracilní, velik. a tvaru M. ro-

tuila, aile kl. pkné cihlov ervený, oddálené až ku stedu rýhovaný,

kulov. sklenutý, 3
—8 mm v pr., blanitý, uprosted vmáklý a zde

tmavou bradavkoui opatený. Stopka dl, šttinovitá, hndavá, dole

tmavší, nahoe bledá, hladká, lysá. L. bílé, široké, velice oddálené

(pouze 7
—

9), stejn dl. (vzácné kdy i—2 kratší), u t. ve volný

límeek spojené. Nevonné. Výtr. veliké, podlouhle ellipt.. 11—14 .«,

na basi šikmo stažené.

Na uschlých trávách mimo les, hlavn na pýavce na polích, vzácn. 6—9.

Krásný, lehce poznatelny druh. U I.ibochoviek (Fch.), Ml. Boleslav (Knr.), Mni-

chovice, ernošice. — Stopka bývá pokroucena a kl. v stáí odbarven.

M. epodius Bres. 1887. Š. chudolupenná. Nejvýš gracilní, bílý

druih, s tmavou, šttinkovitoiu stopkou, v suché travé. Kl. 0*4
— i cm,

útle blanitý, blostný, uprosted trochu žemlový, zvoncov., pak

rozloiž., v mládí skoro kulovitý, naervenalý. Stopka vícekrát delší

pr. kl., y2 mim ti., šttinkovit tuhá, lesklá, ervené kaštanová, na

konci bledá, lyisá. L. bílé, široké, nejvýš oddálené (pouze 8— 10),

stejné dl., u t. límcovit nespojené. Výtr. obrovské (20—30.")j od

zaobleného kance k basi tyinkovit ztenené, trochu zahnuté.

A' tráv na výslunných mochnových a mateídouškových mezích a pahor-

cích. 7—10. Pisedá na listech trav a rznj'ch zašlých bylin; kl. vypadá jako

z bílého papíru modelován. Všude vzácn. U Mnichovic, Radotín, Libocho-

viky (Fch.).

M. caespitosus sp. Š. trsnatá. Kl. i— 1^/2 cm, pravid. sklenutý,

s nasazeným ervenohnédým lirboulkem, bled plefov ervenavý,

mlce rýhov. a na okr. \'roubkovaný, suchý, lysý, niatný, tence lu-

pelnitý. Stopka pedlouhá, tvrd strunovitá, hladká, lysá, dole ka-

štanová, nahoe bílá, vMy velice kivolaká, i— 1V2 mim- ti. L. široce

bichaté, tuhé, proídlé, bílé, u t. volné, ale bez límeku, všechny

stejn dl., potem 20—24. Výtr. vetenovit protáhlé, v stopeolíu

dlouze zúžené. 15
— 17 /'• Bez vn.

V mnohcetných trsech na starém kravském výkalu v údolí sv. Prokopa na

suché pastvin (vápno). 10, 1918. — Jest píbuzný M. epodius, ale mnohem

statnjší, s vtším potem 1. a vtšími výtr. Trsy ítají až 50 houbiek.

M. perforans Hoffm. 1790. 5. provrtaná. V hustých koloniích na

opadalém jehlií smrk, jedlí a boirovic. Kl. 1—11/2 cm, polokulov.,

pak rozlož., kožovitý, velmi paprskovit svraskalý, holý, bled okrov

hndavý, velmi tenký. L. nestejn dl, velmi proidlé, pín zpro-
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hýbané a spojované, pomrn dosti tluisté, ku t. pirostlé, bled hn-

davé, v m-ládí bílé. Stopka 2—4 cm dl., yí mtii ti., velmi tuhá. elast.,

dole ernavá, nahoe bled hndavá, s hustými tmavými i:hloiiphy.

Výtr. podlouhle ellipt., šikmo na basi stažené.

\' jehlinatých lesicli všude vehni obecný druh pu celé letu, asto v smri-

nácli tvoí na opadalém jehlici celé rozsáhlé kolonie. Kl. v mládí blavý.

M. aiidrosaceus L. 1788. (A. q>ipihyHus Bull.) $. inná. Menši

a štiihlejši než ped., ale asto pospolu. Kl. V2— i cm, kulov. zvonco-

vitý, pak sklenuté rozlož., sotva svraskalý, ervenav hndý. Stupka

jako žín, až 4 cm dl., erná, hladká. L. nesitejn dl., proídlé, tlusté.

ziprohýbané, k t. pirostlé, jalko kl.

zbarvené. \"Ýir. podlouhle kopinaté,

O—7 .".

Vyrstá na jehlici, listi a vtvikách

v hustýcli koloniích celý rok v lesích. V let

vyhání žíním podobné nitky (Rhizomorpha

setiformis Rth), jež proplétají substrát a

slouží k vegetanímu ritzmnožování.

M. vitreus sp. n. .V. sklovitá. Nejvýš

iitlá, prsvitná, maliká. Kl. tup
trvale polokulovit zvoncov,. pr-
svitn blanitý, na okr. vroubkovaný,

s 10 rýhami, bledé naršovélý, i—2^2

v pr. š. Stopka velmi dl., vláskovitá

(q-i
—o- 2 mm), k substrátu bez vlá-

šení zaoblen pisedlá, hladká, lesklá,

tuhá, sklovité prhledná, bílá, lysá. L.

potem 10, stejn dl., široké, kolem t.

v límeek srostlé. Výtr. podlouhle klí-

novité, 10 /'.

Xa 'zetlelém listí v lesích pospolit u evnic v íjnu 1917 sbíral p. dr.

Kavina. Jest píbuz. pedešlému druhu, jenž má vlastn také 1. v límeek

srostlé, který ale tsn k t. piléhá a vlášením uvnit jest vyložen. Rovnž tak

u M. perforans.

M. epiphylliis Fr. 1821. (J\l. squamuila Batsch.) Š. listová. Velice

gracilní, kl. 3
—10 mm v pr., nízce sklen., útle blanitý, snéhobilv

hrubé sz'raskalý. Stopka vláskovitá, dole ervenohnédá, nahoe luto-

bledá, celá bíle chloupkatá. h. velmi oddálené, sporé potem, úzké,

kivolakc, píné spojované. Výtr. válcovité, k basi šikmo stažené,

8—10 II.

Obr. 23.

Marasmius androsaceus L.

V pir. vel.
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Výhradn na apikách zetlelýcli list v lesích, rihyojn ve velkém množství

:pohromad, ale jednotliv, nikoliv ve svazcích. Xzácn. Q. lo. \' háji u Stru-

haova, ve Hvzd každý rok.

M. scabellus Schw. (Collybia stipitaria Fr.. I", cauilskiinalis Bull.)

i", drsná. Útlá, drobounká, kl. 0-5
— i cm, blanitý, pravid. okrouihlý,

vmáklý, s ostrým, hndým, vzpímenými osténky posázeným hrbo-

ilem, rýhovaný, na bílém podkladu mkce plsfnat hnd hipinkatý
a vláknitý, v stáí skoro hladký. Stopka 2—3krát delší pr. kl.. V^ mm
ti., tuhá, ervenohndá, dole podél svras'kale hriitó vláknitá a odstále

hnd šttinkatá. L. bílé, jednoduché, široce bichaté, u t. voln za-

oblené, etné kratší, husté, na dn pín
žebernaté. Výtr. vejité, k basi stažené.

•ó—8 .". Cyst. nitko-víté. kivdaké. nkdy
vtvité.

Na suchých mezích a stráních mezi travou

a mateídouškou jednotliv po celé lete všude

sice hojná, ale snadno pro svou drobnost se

pehlédne. Fries a Ricken kladou tuto houbiku
k r. Collybia, což považuji za nesprávné, nebo

všecky znaky svdí pro r. Marjsmius, a sice

z píbuzenstva M. Hudsoni. Také zpsob jeho

vyškytání se v tráv na výslunných mezích jest

týž, jako u mnohých druh pedešlých. Tak

Collybie nerostou.

Lentinus Fr. Houževnatec. Obr. 24.

Houby \'esinis devní, suše kožo-

vité nebo asipo siuíšeníím nerozpadavé

'(jen sesychající), s t. centrálním nel)

i excentrickým nebo í bez t. L. bílé, na-

minoze sbíhavé, na ostí brvité nebo zu-

baté. Plachetka v mládí asto vyvinuta.

Výtr. bezibarvé, cyst. žádné.

Druhy sem patící podobají se (a stejn žijí) rodu Pleurotus,

k nmuiž nkdy nkteré se kladou. Brvitými í. se však hned roze-

znávají. Ricken uvádí 18 dnuh stedoevropských,

a) Kl. šupinatý neb (aspo i' mládí I pisfnaý.

L. tigrinus Bull. 1781. H. iy\í^rovaný. Kl. 4—7 cm, tence kožovit

mas., s tenkým, pcdvin. okr., siklenutý. ale uprosted hluboko nálev-

.kovit vmáklý, bílý s hustými pitisklými hndými aš ernými šu-

Obr. 24.

Lentinus suffrutescensBrot.,
znan zmenšen. 1-2. Paroho-

vité, sterilní útvary. 3. Plodný
klobouk, s postranní stopkou.
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pinkami. T. skoro ceiuiický. tenký (3
—4 mm), elast.. nezlonikelný,

bílý, dole Jnisté ernými šupinkami poprášený, nahoe bíile plstnatý,

obyejn k basi ztenený. L. husté, tenké, na ostí hluboce tísnité

zubaté, bílé, ziúžen sbíhavé, na ploše osténkatc. Duž. bílá, tuhá, l>ez.

zápachu. Výtr. ellipt. válcovté, 8-9^.
Na starých kmenech a paezech listnat. strom (jabloni, topol a j.).

Vzácn. 4—9. evnice (Kav.), ve Stromovce (Macháek), Budyn (R), Kojetice

(Pctrbok), Mnichovice, Kromíž (KUpetek).

L. lepideus Fr. 1838. (L. squamosus Sohff. 1762.) //. šupinatý.

Elastin, kompaktn a tlust mas., velká, devní houba. KI. 5 až

12 cm, sklenuté rozlož., v miládí s podvin. a plstnatým okr., lesklý,

hladký, tlust mas., okrové bledý, s pHtisklými, velkými, hndými
šupinami, asto excentrický. T. i—2 cm ti., válcov., dole tence ko-

enovit zúžený a ernavý, solidní, elastin pevný, bílý, jf hojnými,

odstálými, hndými šupinami. L. nejprv bílé, pak nažloutlé, zubaté,.

málo vykrojen sbíhavé. Duž. blavá, kožovitá, mírné chuti a pí-

jemného houbového zápachu. Výtr. válcov. ellipt..
9— 10

/».

Na jehlinatém diví, trámech, klech, s vklepích a dolech. Význaná houba

na, železniných pražcích, kdež se na tratích po deštích celé léto objevuje. Mám
doklady z celých ech i Moravy. V dolech Kladenských až v hloubce 500 m a

zde ješt s vyvinutými výtr. (Žofka). — P. Kodym pinesl z pražc od Konprus
formu s t. nikoliv šupinatým, nýbrž útle nacliov zrnit poprášeným (var.

erubescens m.).

L. adhaerens Schw. 1805. //. piváslý. Kl. 3
—

5 cm, ztuiha kužo-

vitý, žemlov osimahilý, okrouhlý, laloonatý, na povrchiu lepkav kry-

sfalinicky žlutavé šlaznatý. T. až u samého okr. excentrický, i cm

ti., elast. solidní, žlut blavý, na basi bíle plstnatý, ostatn zlaznat

mrtnatý. L. hrubé, bíié, dlouze sbíbavé, nestejn dl., proídlé, .šÍToké,

na ostí krystalinicky jantarové lepkav brvité zubaté. Výtr. árko-

vit podlouhlé, na basi šikmo stažené, nkdy prohnuté, 10— 12,n.

Na starých, jedlových kmenech u Domažlic v lednu 1916 sbírai p. u.
Melzer. Jest to zimní, vzácná houba horská, posud z Tyrolska a Ruska známá.

L. Melzeri sp. n. Pí. Melzerv. Kl. 3
—

5 cm, okroublý, trochu la-

loTiat zprohýbaný, kožovit elast., na okr. úzce podvinutý, mírn
sklen., bledé žemlový, ale pomakáním masov nahndlý, nejprv
útle sametov plstnatý, ale brzo úpln hladký a lysý. T. asi zdélí

pr. kl., 8—12 mm ti., znan excentrický, velice mkce elast., žemlov

nalhndlý, solidní, útle plstnatý. L. bílé, husté, široké, postupn ne-

stejn dl., zvolna dlouze sbíhavé,' na ostí suše bíle husté brvité

chloupkaté. Výtr. dlouze válcovité, dole šikmo zašpiatné, 12 až

11^
i"- Voní trochu anýzov.



Na trouchnivém kmenu smrkovém u Domažlic v lednu 1916 sbíral p. u.

Melzer. — Jest píbuzný L. hornotinus Fr., ale totožným není. Vnuji jej nálezci.

b) Klobouk lysý.

L. suffrutescens Brot. 1804. H. parohatý. Kl. 5
—

9 cm, kožovitý,

za sucha tvrd rohovitý, sklenutý, elliptiný, okrouihlý nebo ne-

pravid., až i nálevkovitý, na okr. podvin., na povrchu lysý, hladký,

nejprv bledý, pak šipinav kaštanový. Stopika prodloužená, hladká,

devnatá. L. klané, bledé, nízké, tupé. Výtrusy se vzácn kdy vytvo-

ují. Pichází obyejn v stavu sterilním, kdy tvoí útvary až 20 cm
dl. a I—2 cm ti., parohoviité, oblé, šedohndavé, na konci erné,

rohovíte tvrdé, jednoduché nebo \'tvité. nkdy heibenm podobné.
Na trámech a prknech ve sklepích a dolech. Obdržel jsem podivuhodné

formy z dol Kladenských a Duchcovských (Žofka), kdež jest bizarní dekorací

devných konstrukcí. Také ze sklep mn asto bývá pinášen. Plodný s výtrusy

jsem posud nevidl.

L. cochleatus Pers. 1797. (L. cornucopioides Boh. 1791.) H. hle-

mýšdový. V mohutných trsech, mnohonásobn rozvtvených. asto
z hlavního t. vyrstají postranní klobouky. Kl. 3

—
7 cm, excen-

tricky nálevkovitý, hlubokou dírou vyhloubený, bud ledvinit vy-

krojený, bud pouze stranou pirostlý, hladký, lysý, za \'lhka pletov

naervenalý nebo jen pleový, za sucha bledavý, asto hnd skvr-

nitý, s okr. tenkým, dol sehnutým, elaisit. masitý. T. asi zdélí pr.

kl., nkdy velmi ti., lysý, hnda\-ý, podél hluboce lištnovité zeber-

natý. L. husté, bílé, útlé, zvolna sbíhavé, na ostí hrub zubaté. Duž.

bledá, siln anýzemi vonná. Výtr. kulaté, bezbarvé, s tlískem upro-

sted, 4—5 ft.

Na paezech listnat. strom v hlubokých lesích. 8—9. U Mnichovic pod

Koženým vrchem, u Vodrad (Vrána), Denovice u Trh. Svinu (Simek), Ml.

Boleslav (Knr.)

L. flabelliformis Bolt. 1791. H. vjíový. Kl. 5—8 cm, pisedlý

kratikou, skoro nezetelnou stoipkou, poloikruhovitý neb i ledvinitý,

ztulha a tence mas., na okr. vroiihkovaný a pak kadeavý, na po-

vrchu hladký, bledé hndý. L. široké, vlnité, bledé, zubaté. Výtr. vál-

covité, bezbarvé, 8-9/.*.
Na kmenech strom celkem velmi vzácn. V Chudenickém parku r. 1894

sbíral elakovský ml.

Panus Fr. Paesnik.

Namnoze drobné, v hustých trsech rostoucí, devní
houby^

suše

kožovité konsistence, s kl. ploše sklenutým, bez t. nebo s t. po-
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stranním nebo excentrickým. Lupeny tenké, s ostím celým. \ ýtr.

iMízbarvé, cystidy hojné.

Rostou na paezech, knieiiecli, korách, ale vyjma první druh jsou všechny

vzácné a hlavn v jižnjší Evrop domovem. Saccardo uvádí 23 druhy evrop-

ských, Ricken 8. \'elíké n.no/.stvi jích ale pichází v tropických pralesích. Nkteré

podohají se docela r. Pleurotus, liší e od nho jen svou suchou kožovitostí.

P. stipticus Bull. T782. /'. obecný. Malý, suše k(^žovitý, pleový,

trsnatý, na paezech. Kl. 1
—

3 cm. ledvinitý nebo polokruliovitý,

s okr. podvin., nejprv za živa elast. kožovltý, za sucha skoro dev-

natý, celý svtle okrový nho plefový, nejprv hladký, pak mirtnaty

a šupinkovit trhaný, svým okrajem konec t. oste objímající. F.

postranní, až i cm dl., nahoru ztluštlý, hladký, oblý. T>. tenké,

husté, úcké. od t. oste oddlené, s krátkými stídavé, za sucha ko-

zov rezavé, pínými šebérky spojované. Chu'ti stahující, pak pal-

ivé. \'ýrr. úzce ellipt.. malinké. 3
—

4.".

Xa paezech listnat. strom (hlavn habru, dub, l)uku) v mohutných

trsech po celý rok všude obecná houba. Kl. za sucha zblá. — Xa olšových pa-

ezech u Neratovic v íjnu 1Q19 sbíral p. dr. Schustler formu trochu odlišnou:

vtší, s delší a tení stopkou, ku které se okr. kl. klínovit zužuji a nahoe

ostrou obrubu netvoí. Okraj kl. bývá vlnit lalonatý (var. undulatus m.).

P. Pruni sp. n. P. švestkový. Podoben ped., ale vtší (3
—4 cm),

bezstopený, bokem pirostlý, polookroublý, k basi krátce klínovit

stažený, tence mas., za suCha kožovitý, sklenutý, trsnatý, zevn

blošedavou plstí pokrytý. L. dosti husté, bílé, pak bled žemlové,

s ostím celým. Výtr. podlouhle válcov., na basi šikmo stažené, 5 ,".

Na ke staré švestky v Motole u Prahy v íjnu 1019 sbíral p. . O. Reisner.

P. rudis Fr. 1838. ( P. hirtuis Secr. 1833.) P. chlupatý. Kl. 2—5 cm,

-SUíše kozovít žlutavý neb blavý neb i ervenavý, odstálc husté

šttinatý, nálevkovitý, nepravid. lalonatý, ledvinitý, uprosted

vmáklý, tenký, tuhý, na okr. podvinutý. T. bledý, opak kušelovitý,

krátký, hust chlupatý, solidní. L. žemlové bledé, husté, úzké, asto

spojované, sbíhavé. Duž. bledá, hoce palivá, kožovitá, pevná. Výtr.

Tálcov. ellipt., 4—5 /'. Cyst. tup sdoupkovité, velké, tlustostnné.

Na paezech listnat. lesních strom vzácn. U Koryan na Morav na

podzim 1OT3, 1918 sbíral p. J. Sladký.

P. torulosus Fr. 1874. (A. carneotomentosuis Batsch, x\. fornicatus

Pers.) P. pleový. V mnohoetných trsech, kl. nálevkovit rozlož.,

excentrický, neb i poloviní, nejprv ervenav hndavý, pak bledé

plefový s ržovým nádechem nebo hnd ržový, v mládí na podvin.

okr. jemné plstnatý, 3
—8 cm š., na povrchu hladký, elastin suše

kožovitý. T. krátký, i—2 cm ti., vodoroxiný nebo šikmý, dlouze
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plstnatý. L. proídUé, ú^é, k t. zvolna zúžené a sbihavé, nejprv
naržovlé,, pak bledé. Voní píjemn anýzov.

Na paezech rzných strom, hlavn biz. Vzácn. V ervnu 1914 v lesích

u St. Boleslavi, Vídrholec u Bchovic (8, 1919, Fch).

Schizophyllum Fr. Olšovka.

Suše a ztiiíia kožovité, na dev pisedlé, nestopkaté houiby.

Lupeny ro^zštpuijí se ve dv lištny, zpt se podvimujíící. Pouze jediný

evropský druh. Jest to houba podivuhodná, monotypická.

S. alneum L. 1759. (S. commune Fr.) O. suchá. Kl. i—4 cm, ko-

žovitý, tenký, skoro okrouhlý, bokem na jednom bodu pirostlý, na

okr. úzce podvin., asto vlnitý a radiialn paprskovitý. Povrch bílý,

hrub plstnat chlupatý. L. z bodu pisedlého paprskovit rozbíhavé,

kožovité, nejprv šedé, pak fialové hnédé, ve dvé lištny, zevné hladké,,

uvnit bíle chlupaté, rosštépené. Výtr. vákovité, drobounké, 3
—

4 /'•

Na rzni''ch kmenech listnat. strom, hlavn lípách. Opono (Veselský),

Hurkenthal v íurnav, Písek, Karlštejn (na habrech), Morava (Sladký). Po-

celé léto.

Agariceae. Bedlovité

a) Prach výtruisný bílý, výtr. pod mikro-

síkopem bezbarvé Leucosporeae.

b) Prach výtrusný erný, tmavý, výtr. pod
niikr. erné, hmdé, nachové Mclanosporeac.

c) Prach výtrusný ržový, masový, výtr. pod
m. ervené, ržové Rhodosporeae.

d) Prach výtrusný rezavý, hndý, špinavý,

výtr. pod m^ hlínové, žluté, medové, hndé .Ochrosporeae.

Barva prachu výtr. jest obyejn od barvy výtr. pod mikro-

skopem rozdílná, ehož teba dobe dbáti. Také zbarvení výtr.

v mládí a stáí bývá asto velmi rozdílné. Také oddlení druhé jest

tžko pesn vymeziti. Kam na p. zaaditi r. Hypholoma nebo

Psilocybe? Ricken, Hennings rozeznávají nachovýtnusmé a erno-

výtrivsiné, ale to platí jen pro nkteré druhy písilušných rod. Také-

rozdíl mezi hlínovýtrusaiými a bndovýtrusnými nedá se provésti.

Proto každý neoh pi urování sleduje dobe a spíše diagnosy rod.

Nejpesnjší a bezvýminená jest skupina první a tetí.
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a) Leucosporctie- Blový trusné.

A. L. docela volné, dalko od t. vetknuté.

a) Zevní závoj v mládí obaluje celou houbu a

zanechává na basi tr. pošvitou plachetku a

na kl. velké bradavice. Mimo to vnitrní zá-

voj na 1., zanechávající prstenec na t. . .Amanita.

b) Bez plachetky, pošvy, bradavic, ale se zá-

vojem pod 1. zanechávajícím prstenec na [v.Lepiota.

B. /.. kil t. pipojen, pirostlé ano t shíluivé.

a) T. centrální, masitý, solidní nebo vycpaný.
^) L. u i. vykrojené Triclioloma.

:') L. široce ku t. pirostle, \ice nicn

sbíhavé Llitucybc.

y) L. málw sibíhavé, t. spojena s kl. zá-

vojem, jenž zanechává na t. prstenec .Armillaria.

h) T. centrální, chrupavit rourkovitý.

X) L. na /.iluštlém nahoe t. daleko sbí-

havé Oinplialia.

'^)
1.. nesibí'haA'-é, okr. kl. k t. nivn pi-

lehlý, kl. zvoncov. kuželdv Mycena.

y) L. nesbrhavé, okr. kl. k t. podvin., kl.

nízce sklen Collybta.

c) T. excentrický, postranní nebo žádný,

devní houby Pleuruus.

Amanita Pers. Katmanka.

Veliké, šavnat mas., pozemní houby. Kl. rozlož., živ zbar-

vený a bradavkovítými zbytky po zevním velu (závoji) v mládí po-

sázený. Velm toto obaluje v mládí celou houbu, když pak se kl.

od base t. utrhne a na t. vyzvedne, ostává na basi t. jako volná

pochva nebo kríxiižek (nkdy nkolik nad sebou). Mimo to zakrývá

na stpodu kl. luipeny vnitní závoj, který v ais dosplosti zanechává

na t. nahoe veliký prstenec. L. široké, husté, mkké, tenké, u t.

voln oddlené,- zaoblené. Výtr. hladké, bezbarvé, skoro kulovité,

veliké. Cyst. veliké, kulovit mchaté.

Statné, nkdy peveliké a asto nádhern zbarvené houby (A.

muscaria, caesarea), objevující se v lesích všeho druhu v teplém

let. Mnohé z nich jsou krut jedovaté (nejjedovatjší jest pokožka
na kl.), jiné však jsou nejlahodnjší potravinou: A. caesarea, ru-
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besicens, ovoidea Bull., Coccola Scop., junquillea. Jest to rod spíše
v teplejších krajích jižní Evropy rozšíený. Nejsou píliš mnlivé
a snadno se urují. Ricken uvádí ze stední Evropy 21 druh. Sac-

cardo všedi vbec 66 diruh.

a) Na basi t. volná, rzn vysoká, celá nebo dlená pochva,
na kl. bradavice namnoze sporé nebo Máne.

a) Ten bez prstence.

A. vaginata Biull. 1782. (Amanitopsis Róze, A. plumibeus Schff.

1762, A. involutus Lm.) K. pošvatá. Kl. 6—10 cm v pr. š., šavnat

mas., nejprv zvoncov., pak ale dokonale rovný, pravid. okrouhlý se

stedním tmavším brbolkem, šedavý, hladký, az do poloviny ná-

padn hluboce rýhovaný, i v mládí beze všeho prstenu, lysý, vlhký,

k okr. tence mais. T. až 20 cm Vys., uprosted až i om ti, rovný, na-

horu ztenený, rourkovítý, dosti kehký, blavý. L. husté, stejn dl.,

ist bílé, od okr. k t. zvolna zúžené. Výtr. kulaté, na basi stažené,

s velkou kaipkou olejinou, 12— 15 /«.

Ve vlhkých mechatinách lesních všude velmi obecná, také v tráv mimo les.

Vždy jednotliv. 7—10. Jest nápadná a lehce poznatelná houba svým rovn

rozlož., rýhovaným kl., dlouhým t. a až k basi volnou, basalni, v cípy klanou,

bílou pochvou, jež pi utržení houby ostává v zemi. Jest jako násled. variety

dobrou jedlou houbou. — Rozeznává se ve všech zemích nkolik plemen, jež

bývají dosti stálá a nemnlivá. U nás jsem posud pozoroval následující: Var.

maxima n:. Kl. 12—20 cm, dosti mas., temn šed okrový, hladký, lysý. T. mo-

hutný (až 25 cm), uprosted až 2 cm ti., popelavý, v celé hoejší ásti hojn

bíle šupinkat zrnekatý. Pochva mohutná, bílá, volná. V borovém lese ve Vídr-

holci u Bchovic v ervnu 1919. — Var. fulva Sch. Ve všem menší, kl. hndý,

uprosted temn kaštanový, asto na povrchu s nkolika velkými, opadavými

šupinami velovými, 1. brzo žemlov nahndlé. Výtr. kulaté. Na nkterých stano-

viskách v lesích hojná, hlavn také v buinách, nikde nedlá pechod do še-

dého plemene. Var. nivalis Grev. Kl. i t. snhobílé, bez jakéhokoliv odstínu, bez

šupin a bradavic, výtr. kulov. Vídrholec u Bchovic. 8. 1919.
— Var. strangulata

Fr. Kl. šedohndavý, hust bradavkami posázený, nad pochvou na dolejšku t. více

kroužkovitých šupin nad sebou. Karlovy Vary (pi. Hedrychová), Plockenstein

v Šumav (K.). Mnozí považují tuto odrdu za samostatný druh, což jest

nesprávné.

A. Cordae sp. n. K. Cardova. Malá, kl. 3—5 cm, rovn, hladký,

lesklý, suchý, šedav žemlov naržovlý nebo bled nažloutlý (za

sucha slámov blavý), hojn blavými velovými trvalými strupy

hlavn uprosted posázený, pi siamóm okr. hust krátce rýhov. T.

3
— 10 mm ti., sotva delší pr. kl., na basi mkkou, bílou, v cípy
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kiajiuu, vuliiuu puchvou ubdainv. ].. valné, hile, hu6ié, tenké, široce

bichaté, na ostí brvit zouibkaté. Výtr. ellipt. válcovité, na basi

v stopeku stažené, s i—2 tlÍLsky, 12— 15 ,n.

y suchých borech písitých u Sojovic na Jizee všude velmi hojn (6, 1914),
bez pechod k ped. V borech ve \'idrholci u Bchovic (6, 1919). Nízkým t.,

krátce rýhov. kl. a hojnými strupy hned nápadná. Povahou výtr. jist se od

ped. liší. -im. Uodeyi Gil. (z Francie) zdá se býti píbuznou, jest prý také

malá a má rovnž podlouhlé výtr., ale holý kl.

A. Sternbergii sp.

n. A. Slenibe-rgo-

va. Alalá, kl. 4 až

5 cm, rovn rozlo-

žený, tence mas.,

smutii popelav

nahncdlý, svtle 0-

jínný a matný,

suchý, trvalými še-

dými strupy velo-

vými celý husté

posetý, na okr. hlu-

boko rýhov. T.
asi I cm ti., dlou-

hý, rovný, dutý,,

dole málo ztluštlý

a cde podivou ts-

n pilehlou a pi-
rostlou ohdaný, ce-

lý hust drobn še-

d šupinkaty a do-

le hrub šupinatý.

L. bílé, 112ké, lehlé.

Výtr. kulaté, 12 až

V stinné, mokré olŠin pod Pecným u Ondejova, 6. 1919. Jest jist od
A. vaginata rozdílná a také s ped. nedá se spojiti.

— Zdá se, /.e vbec A. vagi-
nata obsahuje celou adu druh, jež mly by se právem sestaviti v samostatný
rod (Amanitopsis).

A. gluíiiiosa Sp. n. K. slizká. Kl. 3
—4>ž cm, tlust mas., sklenutý,.

lysý, hladký, velice slizký, jen pi samém okr. krátce rýhov., žem-

lový. T. 4—7 mm ti., bílý, hladký. lys<-, dole slab ellipsoidicky na-

Obr. 25.

Amanita vaginata Bull. .Mladá a starší, v pir. vel.
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pudily a podivou pitisklou, pes polovinu srostlou ohdaný. Prstenec

na t. „sdíálzí. L. piroklllé, bí.lé, neširoké, bichaté. Výtr. kulovité,

v stoipeku stažené, lo— 13 /*.

Na lesním humuse v dubin u Habru, 8, 1918. Jednotliv. — Podivná

katm., velikostí, tvarem i zbarvením pipomíná Hebeloma hyemale. Má kl.

mnohem menší než A. vagín., tlust mas., velice slizký a sotva zeteln pi
okr. kratice rýhov. Basalní pochva jest jen na konci volná — tím skoro se

neliší od A. umbrina, ale nemá prstence. Druhu Am. vagín, se vbec nepodobá.

Jest to tedy úpln samostatný druh, daleko odchylnjší než oba pedešlé. V lite-

ratue nemohu nieho souhlasného nalézti.

P) T. s velkým, manšetovitým prstencem.

A. caesarea Sc(4>. 1772. K. císaka. Zjev i velikost A. muscarra.

Kl. 8— 15 cm, tlust mas., nejprv polokulov. zvoncov., ohniv er-

vený, nkdy do žlutavá, s oste rýhov. okr., vlhký, bes strupii, za

sucha hladký. T. citrónový, s visutým, širokým, hust árkovaným,

papÍTovitým, slutým prstencem, nad tímto hust jemn rýhovaný,
na basi s velikou, bílou, tu:hou, vakovitou, v cípy rozdlenou, volnou

pochvou, v míládí cellou houbu zalhaluijící. L, citrónov žluté, volné,

husté, široké. Duž. bez zálpachiui, mírná, vodu žlut barvící. Výtr.

slab nažlou'tlé. vejitoellipt. s centrálním tlískem, 10—12 //. Cyst.

na ostí veliké, kulovité, iré.

V lesích listnat. i jehlinat. v nejteplejších polohách Cech a Moravy, v pozd-

iiini lét. U Vonoklas v ervenci iQiB více kus sbíral a mn pinesl p. /. Plachý,

topi botan. zahrady. Popis zde dle tchto exemplá sestaven. Podklad vápno.

LI Radotína a ernošic (pinesl p. insp. Holub), také z více míst v Polabí mn
byla hlášena, na Kozákov hojná (Víšek), u Jílovišt (Bezdk). P. u. P. Pin

sdluje, že v okolí Protivína u vSloun a v Zadním Hájku roste hojn (dr. Ambrož,

iyi8). Sycín (Chlum) na Doubra\, u Ml. Boleslavi (Knor). Na Morav v teplých

l)olohách asto (Neuvvirth, Mack), íkají jí zde »králvka«.

Císaka jest vlastn houba jihoevropská, tak jest obecnou v Itálii, ecku,

ve Francii, Španlsku. V Nmecku se uvádí pouze z teplých kraj Badenska.

Jest nejlahodnjší houba vbec a co taková sbírána a draze placena již za doby

íman. Praví se, že zvlášt císa Claudius byl jejím ctitelem. Agrippina prý

niu práv pokrm z císaky otrávila a tím jeho smrt zavinila. Suetonius ji na-

zývá pokrmem Boh. Stejn ji opvá Martial. Plinius zná ji rovnž jako vý-

bt.rnou houbu a dobe praví, že se musí rozeznávati od jiných podobných, ale

jedovatých. Apicius, známý labužník z doby Augusta (otrávil se, když byl

promrhal své jmní na i million z obavy, že by neml z eho žíti), dokonce

nám zanechal recept na úpravu císaek: »Nakrájej císaky do kyselého vína,

pidej štipec koriandru a va. Pak uvrhni do kastrolu vejce, nco málo pepe,

malounko medu a šávy z hovzího masa, vše zamíchej a konen pokrop dobrým

olivovým olejem.« ^ Ješt dnes jest v Itálii císaka hledanou houbou a ve

Francii náleží' k nejpednjším lahdkám (oronge des Césars).
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A. vrna linii. 1782. (Ani. virosa Fr.) K. jarní. Celá bílá. jen kl.

slabounce žemlový a uprosted skoro okrový, v mládí svtle špinavé

/.lulavý a velmi sliský, 4—7 cm, .šavnat mas., nejprv tuíp kužeíov..

]);rk rozlož., s nkolika velkými kusy bílého vela. T. 1
— 2 cm ti. a

8 14 cni dl., brzo dutý, k basi :;volna :::tluštélý (nikoliv hlizoVitý),

mkce nurtnatý, nahoe s bílým, visutým prstencem, dole s lalo-

natou pochvou. L. husté, volné, dosti mas. Páchne odporné po
i-C(ilevice. Výtr. kulaté, 9

—12 .«.

V luiinosních lesích ídce, již v kvtnu! Chuchle, v borech u Lysé, Nera-

tovic, .St. Boleslavi, ernošic. — Jest prudce jedovatá.

A. phalloides Fr. 1821. (A. virescens Voill. 1727.)

K. Iilísovitá. Statoj.ší druh, se zelenavým kl. Kl.

7
— 12 cm, mkce a vlhce mas., tup zvoncov. rozlož.,

^
, hladký, s neárkovaným okr., olivov selený s ra-

diálními jemnými tmavšími vlákénky. T. dvakrát

delší pr. kl., asi i cm ti., neist bílý, pevný, tuhý,

solidní, s prstenceim vsutými, blanitým, záhy mizi-

vým, na basi napuchlý v kulovitou, mkkou, j
—

4 cm

š. hlízu, jež vnena jest cípovitými zbytky bývalé

[i

'

poclry. L. l)ílé. husté, volné, široké, asto lehlé.

f l)už. pod loupaxiiu pi>kožk(ni žluta\á. bez zápachu.

\'ýtr. kulovité, 9— 10 .".

\' incchti a smetí v lesích všeho (hiihu po celých Cechách

i ii;i Morav hojná, vž<ly jednotliv, j-
— 10. Lehce se poznává.

Jí pi^íhuzná A. mapp;i jest menší, s kl. bledším a velikými

plátky velovými posázená. Jest krut jedovatá a co rok zp-
sobu je smrtelné otravy. Jest skoro ropochopitelno, že lidé

ji za jiné jedlé houby zmatou, vždyf zelený klobouk mají nejvýš holu-

binky a zelánky, které pece docela jinak vypadají a mimo to zelánky n^stou

až pozd na podzim.

A. mappa Ratsch 1789. (A. citrina Schff. 1762.) K. citrónová.

Mce mén žhttozelenavá, kl. 5
—8 cm, dosti tence mas., sklenuté

rozlož., obyejn velikými velovými plátky spoe posázený, ale také

i bez tchto, na okr. neárkovaný. T. asi i cm ti., dole z veliké,

kulovité, mkce houbovité, na okr. uaté a oste zubaté hlízy vyni-

kající, hladký, brzo dutý, nahoe s blanitým, visutým, na okr. žlmit

zuljatým prstencem, nad tíímto útle árko\aTiý. L. bílé, husté, široké,

u t. zaoblené, na ostí jemn brvité. Výtr. kulaté, 8—<)/'• Odporn
oste páchne.

V lesích všeho druhu, hlavn ale v listnatých hájích jednotliv. 7— 10. Po

celých echách i Morav obecná. Pichází také odrda menší, s hlízou vejit

ellipt.. sotva zubatou, t., prstenec i kl. ist bilé, hrubé bradavice na kl. jsou

I

Obr. 2Ó.

Amanita vrna
Bull. Mladá,
slab zmenš.

194



piokrovlé (var. alba m.). Tak u Kunic v habí v srpnu. — A. mappa jest také

krut jedovatá a titn nebezpenjší, ponvadž v mládí, když dere se ze zem,
ponkud se podobá mladým žampionm (Ps. arvensis), jež bobužel asto v její

spolenosti rostou. Veliká hlíza na basi a odporný zápach každému mže
býti dobrým vodítkejm, i když kl. byl hladký bez šupin.

A. junquillea Quél. 1876. (A. citrina (lOmi.) K. o)ihyl(r:'ii. \'o-

dobná a píibuzná ped., ale kl. vždy syt cifronov Slutý s útle ár-

kovaným okr.,

se sporými vel-

k>mii šupinami.

Tr. bily s bílým

piDStenncem/s hru-

škovitou, koe-
n ovitou hlízou,

na okr. široce

pošvitou a t.

objíímající. je-

dlá a výbdrná

houba.
Již v kvtnu,

v borových lesích,

vzácn. Ce.ští my-

kologové (P.ezdka

j.) ji z Cecil optn
citují, já jsem se

s ní ale posud ne-

setkal. Za to ale

obdržel jsem z du-

bin (opuka) u

Chlumce n. C. (Ri-

.u;ellová) v /áíí 19 lí)

následující odrdu:
\'elikost i zjev A.

maiipa, ale nikde

uic žlutéiio. lvi.

hladký, na okr. ne-

árkovaný, nejprv

oled šed okrový,

pak blavý, bí-

lými velikými šupinami veiovými pokrytý. T. asi i cm ti., rovný, bílý. irobne

šupinkat mrtnatý, s mizivým prstencen., na basi s mkkou kulovitou hlízou,

na ní.i sedí vysoká, tr. objímající, tiská pochvu. L. bílé, široké, úzké, u tr.

zaoblené. Výtr. kulaté 10— 12 fi.
— A. mappa se liší hlízou kulatou, na okr.

zubatou. A. junquillea se liší žlutostí, rýhovaným kl. a ellipt. výtrusy. Po-

dobná jedna forma existuje pod jménem //. ainici Gil.

Obr. J-.

Amanit?. phalloidcs It. .Vlladé stadium.
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A. porphyria Alh. et Schw. 1805. K. porjýrová. Velikost i tvar

jako A. miapi)a. K1.4 — 6 cm, rovn rO'zlož., sotva zeteln hr])ol.,

šedohndý, lesklý, s nkolika velkými bilými šupinami, ale také l.>ez

tchto, na okr. kratice hust árkovaný. L. 1)1 lé, husté, tenké. T.

tenký, velmi vysoký, sotva i cm ti., rourko\itý. bílý, s visutým širo-

kým, šedavýin prstencem, nad tímto hladký, nu basi z' knlaton hlízu

sfluštlý, nu ni sedí vobuí fH>ch-c>u, posléz celý šetlý. \'ýtr. kulaté,

beze stopky na basi. 10 .0.

V hlubokých, mechatých lesích jehlinat. všude sice rozšíena, alt- nikde

hojná a vždy jednotliv. 8— 10.

A. íormicaria sj). n. A', niravenení. Dosti statná, mas., jako

A. umbrina. Kl. 5
—12 cm, slkle.nutý, pra\kl.. hladký, slizký, hez

šupin valových a nerýhovaný, šedohndý. T. delší pr. kl., oíI dola

íiuhoru kušelovité ztenený, znan tkiistý, bílý, mrtnat šupinatý,

s bilým, bkmitým, hladkým prstencem, nad tíanto bílý, hladký (ne-

rýhov.). uiprosted 2 cm ti., solidní, uprosted vycpaný. Base t. ////-

zavit neztluštlá, obalená do vy.sf)ké, volné, rovn uaté pochvy,

jež v zemi koní iMlcovitým tenkým koenem; ])()chva jest vejit
válcovitá, 2—4 cm vys. a 3 cm široká. L. husté. bílé. šin^ke. u t.

volné. Výtr. kulaté, t2 .».

V hromad jehlií mravenc hndých na Boukalcjv stráni u Mnichovic.

8, IQ18. Podivnou houbu tuto nemohu spojovati ani s ped. ani s A. umbrina.

k nimž jedin má vztahy. Hlíza na basi t. vlastn není vyvinuta žádná, ale

pochva jest velice vysoká a volná. I^ichází-li vždycky jen v mraveništích, nevím.

A. umbrina Pers, 1801. (A. pantheírina DO /\'. šcdavá. Kl. 5 nž

JO cm, dlouho polokulovit zvoncov.. za vlhka slizký, za --udia

hladký, až i lesklý, hnd šedui'ý /. jen šedý, br/o s hojnými, bílými,

drobnými struipy, brzo jen se strupy velikými, sporými, lui okr.

hust árkovuný. T. bílý, dvakrát delší pr. kl.. 1
— ]>2 cm il.. dole

'vellipt. vejitou hlízu mírn ztliuštlý. ////.;(/ jest oste u hladce

tifatým )iíz':cým lemem vnena, nkdy nad ní ješt jeden pošvitý

kroužek. Prstenec hílý, oste árkovaný, xisutý. nad tímto ten hlu-

boce rýhovaný. L. ist bílé. široké. Výtr. vejité, to^— 12 /i.

\' lesích všeho druhu, hlavn jehlinatých, suchých a svtlých z rovin až

do hor nesmírn rozšíena a všude velmi obecná. asto v houfech. 7
— 10. —

V lesích Jevanských a u Strašíc pichází forma s vysokým t. a šedým, úpln

hladkým (nestrupatým) kl. (var. cinerea m.). Na pahorcích mimo les rstává

v tráv po deštích v let v celých stádech forma s kl. velice slizkým, daleko

a hluboko rýbov., svtle špinav žlutavým, slab drobn strupatým (var.

collina m.).
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b) A^a basi f. poncw více mén setehic krou.iky po velu, stntpy
na kl. hojné.

A. muscaria L. 1755. K. muchomrka. X^eliká, statná a pekrásná
houba. Kl. 8—20 cm, záivé ohnivé ervený s útle rýhov. okr., za

vlhka slizký, hruibými, bílými xelovými liradavicenii liojné posázený,

pod dobe louipavoLi pokožkou žkrtavý. T. r
—2 cm ti., ;mkce

mrtnat vlálknitý. bílý, s širokým, bílým prstencem naboe a dole na-

puchlý v hlízu vej-

•itou, koncemtrický-

mi etnými kruhy

3 1 r o\\\\yk znaenou
,

hirzo dutý. L. ])íl,

široké, nkdy slab

žlut natóhlé, hu-

sté, mkké, volné.

DiU'ž. bílá, chuti

míriné, bez víin.

Výtr. skoro kulaté,

na ba,si stažené, 10

až 12 //.

V lesích všeho dru-

hu, hhivn v jehlina-

tých od ervence do

pndzima všude obecná

a vždy pospolit v hou-

íech. — Tvoi nkolik

odrd, X nichž jako

význanou uvádím: Kl.

nažloutlý se žlutavými

Dradavicemi (var. for-

inosa Fr.). Odrda
íato jest v lesích velmi

rozšíena a ervené

muchomrce se ani ne-

podobá. Roste vždy

houfn. Malá, s kl. na-

mnoze bez bradavic

(var. minor m.). Kl.

menší, ohniv nachový, s miz výn:i, velice drobnými bradavicemi, pod pokožkou

žlutý. Hlíza basalní veliká, skoro kulatá, úpln hladká, jen na konci s jedním oste

zubatým límekem. T. hladký. \' hájích teplých n linblina (var. vaginata m.).

Povahou hlízy úpln pipomíná \. umbrina. - - Aut. Eiuilii Riel. (Bull. -Soc.

Myc.) popsaná z l-rancic, ji-t takr v teplých polohách ech pichází. Jest po-

Ohr. 28.

Amanita mappa Btsch. Vyvinuté a mladé kusy.
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ilobna A. musaria, ale kl. castu - iidstlncin do hnéda, pod pi ikožkoii bled r-

žový, 1. s nádecluMii ržovým.

Jest považována všcobenu za jedovatou houbn a známo, že venkované

rozmakanon v mléce líí na nimuliv, jež se jimi otrivuji, což ale není dkazem,
7.e jest jedovatou pnj lovka. Dle rzných doklad jest to výborná, jedlá houba

a snad jen pokožka na kl()l)once je-^t nebezpená. Xi Pacovskn lidé vesms ji

sbírají a jedí (oloupanou). Uezané ten na trhu veejn jako »bílé houby«

prodávají a klobouky ve velkém množství zasílají d(5 továrny na polévkové

koení. Zajatí Italové v Cechách za svt. války piln v lesích muchomrky sbírali

a v kuchyni upravené s chutí jedli a divili se, pro je u nás považujeme za jedo-

vaté. Také Rickcn pipojuje poznáu.ku, dle niž jest muchomrka jedlou houbou.

I', prof. 1'ilJicliit mn vypravoval, že na Mladoboleslavsku zná hajného, jenž

také muchomrky -^hirá a jako výborné pf)ží\á.

A. strobiliforiiiis \iil. 1H35. /\'. šiškínniú. Statná, kl. 12— 15 cm,

neji)rv knloviiý, jxik rozlož., nia.s., hlcííý, :mšedlý ucho bílý, s vel-

kými, ale ncctnými zbytky 7'cla podoby tvercové nebo obdélníkové

nebo i zaokrouhlena, mírné kiizclovilýcíi a na 3
—

5 polí rozdlených,

trochu temnjších, s okr. tenkým, zaoblenýnn. Ty. mohutný, vys.,

2—4 cm ti., v mládí thustý, pak .štíhlý, bílý, s bílým, mkkým, rýhov.

pr.stencem, na ztluštl l>asi s nkolika ostrými kmihy po velu. T>.

blavé, stejn šir., na obou kon.di zaoblen, \'ohié. \^ýtr. cllipt.,

I 2-^ [4 //.

\' listnat. hájích a parcích v kypré pd velmi vzácn. Na Chrudimsku,

u Prahy, .Sm.ena -liír.-d p. o. Zvora^ od nhož j^^em tuto diagnosu pijal. Jest

to statná katm., barvy hile, s obrovskými, sporými šupinami na kl.

A. excelsa b'r. 1821. (.\. ampla i'ers.) K. vyniklá. Kl. veliký (lO až

20 cm), hndavý nebo Šedavý, vrostle vláknitý, skoro jamkovilc

svraskalý, sotva na okr. árkovaný, s \elmi pomíjivými drobnými
1)raavkami velovými, vlhký, .mkký. T. bílý, s bílým visutým

prstencem, na basi sotva hlísovité ztlu.^télý. s šupinatými krtnižky,

vysoký a asi 2—3 cm ti., velmi hluboko i' zemi ponoený. !.. bílé,

husté, bichaté, voln. l>ez zápachu. Jest jirý jedoxalá. \'ýtr. kulat,

/;/(//(• (8—9,". ).

V horských lesích jeldin. i li-^ínatých vzáai. 8—o. — Jest to statná houba

již v rovinách sotva kdy nalezneme. Posud jsem obdržel exempláe od Eisen-

steina v .'simiav ílledrych) a sáir, jsem ji sbíral v lirdech.

A. solítaria Bull. 1781. K. osamlá. Menší, iitle mas., kehká, bílá.

Kl. 4—6 cm, plo.še rozhjž., tence mas., snhobílý, jen uiprosted
troch'U nažeinilovlý, dro^bnými, bílými struipy hojn posázený. T.
delší pr. kl, asi i cm tk, brzo dntý. kehký, naboe s bílým, mizivým

prstencem, nad tínuto árkovaný, celý bílý, útle mrtinat šuipinkatý,

na basí slabé ellíptíéné zfliištlý, na konci hlízky s pošvitým lí-
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mckciii (I nad fíiiifo jcŠf s jciíiiiin. L. útlé, bichalé, hile. Výtr.

kuilaté, q— lo
,ti.

V listii;it. lesícli, v diibiiiAch, buiiiárh, idcc. 8—9. Hojn v buinácli

Jevanskýcli, na Pleeliái n Miiichovic, Hr;i ii Tcliova, Karlštejn.

A. spissa Fr. 1836. K. tlustá. Veliikosl i zje\- tém A. innihriiia.

Kl. 7
— 12 cm. rozlož. , ernohndý, veH<.vmi, svtle šedými strupy

posázený, na okr. neárkovaný, ale ])()siéz rozpiikaný. T. sotva delší

pr. kl., na basi ve velkon, kulatou, nahoe oste obroubenou lilisu

ztluštlý (hlíza ol)y-

ejn žene dol tlu-

stý koen), pod ne-

obyejn velikým,

blanitým, širokým,

rýhovaným, šedým

prstencem šedý, nad

tímto bílý, rýhova-

ný. L. ist bílé, ne-

píliš široké. Bez zá-

pachu. Výtr. skoro

kulaté, 7
—

<)/. Cyst.

hojné, jako veliké

koule.

\' suchých jehli-

nal. lesich, hlavn v

smrinách, od ervna

do záí, obyejn v

houfech a nezídka ve

spolenosti A. umbrina

a A. rubescens. ^^šude

sice rtjzšíená, ale ni-

kde obecná. Jest prý

jedovatá.

Obr. 29.

Amanita rubescens Fr. Zmenš. mladé kusy.

A. cariosa Fr. nS^d. K. shnilá. Menší druh, s hladkou hlízou a

hndým kl. Kl. 5
—

7 cm, hndavý s temnjším stedem, na okr. slab

rýhov., \lhiký až slizký, s drobouiTkými, nízkými bradavicemi, tence

mas. T. 1— iK' om ti., blavý. s bílým prstencem, málo delší pr. kl.,

nad prstencem sotva zeteln rýhov., na basi ztluštlý v knšelovitou

li lisu úpln hladkou, uvnit s pruhem, skeln vodatým, pošlés dutým

a pín pehrádkovaným. L. tenké, husté, bílé. Bez zápachu. Výtr.

kulaté, 7
—8 \i.
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\ k-icl; všhi) (Inilni vzáciu'. .\';i llíc ii 'feluíva, 8, U)i4. - Quélet ji

kladf jako vnr. k A. lunhrina.

A. rubescens I-^r. 1821. (A. nil>ens Scop.. A. pustulata Schff.)

/v. iiacrvenalá, rúžorka. iiuisúk. \'elikostí dosti mnlivá, ale dobe

vyvinuta statná, mas., /.\icí .\. mu.scaria. Kl. 6—20 cm, nejprv tupé

zvoncov., pak sklenuté rozlož., osmahle neisté naervenalý, drob-

nými, neist bílými sirupy hust posázený, zídka lysý. T. mo-

hutný, 2—3 cm ti., duaý, bílý, nahoe naržovlý, na basi zvolna

v kulovitou, nevroul>enou, lysou hlízu ztluštlý, nahoe s dlouho

trvalým. l)lanitým. rýhovaným prstencem. L. bílé, husté, tenké, ši-

roké. Duž. bílá, ale pod pokoSkoii irždy ::volna ršoincí, na roze-

žraných od larev místech v teni rovnž ržová. Také 1. i t. s pe-
jemiiým nádechem ržovým. Výtr. tuíp vcjitoeUipt., na basi

stranoui stažené. 10— t2 ,». Bez zvláštního zá-pachu, ale chuti skoro

píjemn mandlovité.

\"ždy v houfech pohroniadé v .suchýcli, teplých, cliránných koutech les

jehlin. i listnat. po celém stát eském obecná. Hlavn si libuje v chránných,
starých smrinách. Objevuje se již v ervnu a mizi již v zái. Jest teplomilný

druh, hojn vyrstá za teplého poasí v srpnu po teplých deštích. Píbuzná a

nkdy podobná A. umbriiia se liší, že nemá nic naržovlého, kl. pod pokožkou
neržoví a larvami rozhlodané ásti ten jsou špinav šedé. — \' suchých,

starých borech tu a tam pichází odrda s kl. tmav šedým, pod pokožkou málo

ervenajícím, s prstencem oste rýhovaným a sírožlutým, tení a lupeny sotva

ržov nadechlými (var. fulvida m.). Tato odrda se ješt více podobá A.

imibrina. A. sulcrea Gil. jest asi totéž. — A. roseola Steinh. z Polska jest

jist jen A. rubescens.

Jest výborná jedlá houba, nejen polévková, ale i k jyr.é úprav se hodící.

Teba ale vždy díve s kl. pokožku sloupati. Pochybnosti, že by nohla otravu zpilsi
-

bíti, jsou bezpodstatné. Houbu tu lze jísti i syrovou bez jakýchkoliv následk.

Ve Francii a Itálii jedí vedle cisaky i tento druh všeobecn (Foronge vineuse,

golmote. le royal). Jest jako výborná potravina tím dležitjší, že v lesích r-

stává v nesmírném množství, když nikde hib nebo jiných hub nenaleznem.

Doporuuji ji také ku vyvarování trestí na zimu. co/ jde rychle a snadno. —
.f umbrina se zdá býti také neškodnou a jedlou. Dlník, jenž pišel ze Saska,

tvrdil, že tam i tuto katnianku všeobecn sbírají a požívají a .sám jí u Mnichovic

piln sbíral. Je-li také .1. spissa jedlá, nevím. V literatue se praví, že jest

jedovatá.

A. subhitcsceiis
s.j).

n. /\ . mižloiitlá. tlý. menší druh. Kl. 4 — 6 cm,

tence mas., tupé siklenutý, hladký, na okr. neárkov., olivov žlutavý

s hndavým oifsfínem. jemnými tmavými žilkami protkaný a ne-

stejn velkými, nažloutlými, plochými sirupy spoe posázený, pod

pokožkou žlutavý. T. asi dvakrát delší pr. kl., tenký, hílý, nad mi-
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Ub. 30. I. Lepiota mastoidea Fr., 2. L. medullata Ir., prez teném, 3. L.

pinguis Fr., výtr. a cyst., 4. L. rufovelutina Vel., 5. L. parvula Vel., 6. L.

pomacea Vel., 7. L. mesomorpha Bull., 8. L cepaestipes Sow., 9. L. cris-

tata Bolt., 10. Armillaria cepaestipes Vel. Vše slab zmenš.

ziivýim>, tenkýim pnsltencem, hladký, na basi sotva slab ztlustlý bez

kroužk a pochvy. Bez zápachu. Výtr. kulaté.

V dubin na jižním teplém úklonu na Plechái u Mnichovic v ervenci

1914, ve Vídrholci u Bchovic v srpnu 1919.
— Nevím, kam bych ml tento druh

postaviti, rozhodn tam, kde t. nemá hlízy ani velových kroužk (Oblitteratae).

A. lutea Otth. 1857 ze Svýcar zdá se býti velice podobná, ne-li totožná, ale

jest ješt menší (3—4 cm).

Lepiota Fr. Bedla. Obr. 30.

Velké, ano nkdy obrovské (L, procera), ale také drobné druhy

hub pozemních. Kl. bývá pokryt šupinami strechovtými nebo bra-
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dávkami a v mládí spojen s teném závojem blanitým, zanecha-

vaijícimi na t. tr\-iailý iielx) nliizii\-ý i)rstenec a na oikr. \á. trásm nelx>

cáry. T. bývá dole znan zlluštlý, ale nikoliv obroul)ený, bez

pošvy. ].. u t. zaoblené, volné, široké, tenké, husté. Duž. bílá,

mkká, honlwvitá. suchá, sotva kdy vonná. Výtr. bezbarvé, hladké,,

veliké neb i malé, tlustoblanné. Cyst. na ostí kulovité nebo

vakovité.

Houby nannioze úhledné, rzn zbarvené, nejnmožší ale hile.

etnými znaky dobe vyznaené. í^upiny na kl. nevznikají ze spo-

leného vela v mládí jako u Amanit}-, nýbrž roztrháním pokožky,

proto bývají stechovité a rzn zašpiatlé, jen u L. granulosa
a p. jsou bradavkovít zrnité. Rostou v lét a na podzim na po-

lích, v zahradách, na suchých stepích a skalách, na suchých, teplých

lesních mýtinách, asto pospolit. Veliké druhy jsou jedlé, ale

zídka kdy sbírané. Qiiélct a BaiaiUe uvádjí z Evropy 65 druh,
ale myslím, že jich tu bude dvakrát tolik, hlavn na jihu.

I. A7. hladký, lysý, za i'lhka sHský.

L. medullata Fr. 1836. B. deová. Menší dr. Kl. 4—7 cm, tence

mas., posléz rozlož, (ano i s okr. nahoru vyzdviženým), uprosted
široce a tupé hrbolatý, hladký, ale nelesklý, za vlhka slizký, tmarué

popelový, s odstínem hndavým. T. dvakrát delší pr. kl., rigidn

rovný, snadno lámavý, dole neztluštlý, podél rýhovaný, blavý,
nahoe bíle mrtnatý, s mizivým prstencem. Zevní korová vrstva

obaluje žebernatou rourku druhou, s níž jest jemnými vlákénky

spojena. L. tenké, široce bichaté, u t. zaoblené, husté, ist bílé.

Duž. bílá, páchnoucí slab edkvikou. \'ýtr. vejit ellipt.
V listnatých lesích na výslunných místech vzácn. V naší ;^ahrad v Mni-

chovicích na teplém, humosním míst v srpnu 1914. — Mykologové praví, že

jest kl. bílý, s žemlovým hrbolem. Ale struktura t. svdí, že naše houba

vzdor tomu sem náleží.

L. delicata Fr. 1821. B. útlá. Kl. 2—4 cm, tence mas., nízce sklen.,

se sotva zetelným hrbolem, hladký, lysý, velmi slizký, osmahle

žemlov žlutavý s pimišenim karmínovým, uprosted tmavší, na

okr. nepatrn árkovaný. T. dvakrát delší pr. kl., 3
—4 mm ti.,

posléz dutý, kehký, blavý, ale podélnými vlákny a tisnémi r-
žový, s mrtnatým, brzo mizivým prstencem. L. nehusté, bílé, velmi

široce bichaté, zúžen pisedlé, kratice sbíhavé. Výtr. kulaté, na

basi stažené. 4—5 n.

\ lesích na humuse ve spolenosti Psalliot a Lepiot vzácn. Také v skle-

nících. Na Koženém vrchu u Mnichovic ("8, 1915).
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L. pinguis Fr. 1836. B. tuná. Celá ist bílá. Kl. 3
—

5 cm, skle-

nuté, tup kuželovitý. dosti tence mas., na okr. dlouho podvin. a

oste blanitý, 1. pesahující, foé-;? velových cár, na povrchu úpln
hladký a vi.ocmou vrstvou slizu pokrytý, ist bílý, jen na temeni

slab naokrovlý. T. sotva delší pr. kl., suchý. bílý. obyejn
.simaklý, dole málo ztluštlý, na-

hoe .v zteltni širokým, blanitýin

odstálým, celokrajným prsten-

cem, nad tímto hrub rýhovan
iehcrnatý, hladký. L. dosti pro-

idlé, široce bichaté, u t. volné

zao'blerLé. Výtr. bezbarvé, kulaté.

v stopeku stažené. vcHk (18 až

2\ ft). Cvst. na o&tí sporé, pe-
veliké, podlouhle vako\^té. Bez

zápachu.

Na bukovém paezu v buinách

Jevanských vzácn. 7. 19 18. Jest to

podivná houba, svou slizkostí a b-,
lostí zdaleka nápadná. Fries udává ji

ze Švédska (Lund) na borovém paezu.
Po nm ji snad posud nikdo poádn
nesbíral a neohledával.

L. crustata sp. n. (Obr. 31.)

B. korová. Zevnjšek i velikost

asi jako u L. rhacodes. Kl. za-

oblen sklenutý, nehrbolaiý, nej-

prve celý, hladkou, šedovou, sliz-

kou korou pokrytý, jež se pak
roztrhává ve veliké, oste ome-

zené, deskovité, hranaté kusy,
v malém potu a nepravideln

rozestavené, pi okr. t>ez šupin
a na temeni i v stáí celi.stvy.

nerozpukaný. Mezi deskami podklad bílý, plstnatý jako celá ostatní

houba. Prsten veliký, odstálý, s 2 brvitými okraji, pohyblivý. T.
dol svolná ::tluštlý, hladký, bez šupin. Duž. erven nenabíhá.

Výtr. nestejnostrann vejitoellipt. Cyst. na ostí kulovit nadmuté.

Na ípu (dr. Novák, 7, 1016), na kopci nad Radotínem na okr. výcli.

vj-pálené, suché, svtlé dubiny v ervnu 1916. Jedlá, velká a krásná houba. Lep.

emplastrum Cooke Mass. z Anglie zdá se býti velice blízkým druhem.

Obr. 3t. Lepiota crustata Vel.,

znan zmenšena, zvtš. výtr. a cyst.
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11. Kl. suchý, víc méné šupinatý nebo aspo plstnatý.

a) Prstciwc (uistálý. ihcz'\'St()iipaz>'ý'.

3c) rrstriicc cliký. (ufsfnlý. ua ti', poliyblný.

*'

Prstenec ua okr. ve dva lupeny klaný.

L. procera Scop. 1772. Obr. 32. (Ag. antiquatus Batsch, A. aiinula-

tus Bolt.. A. exstinctr rius T>., A. colubrinns Bull.) B. vysoká. Ohrow-

ská houba na les-

ních, výslunných

pasekách. Kl. 15 až

30 cni, s mkkou
suchou, bílou duž..

nejprv vejitý, zví-

cí slepiího vejce,

na dl. t.. vespod

závHDJem zastený

pak deštníkovit

rozlož., s tupým,

krátkým hrbolem.

bélavý, uprosted

šedolindý, odstá-

lými hndými šu-

pinami stejnomrn
posázený, na okr.

vatovit lemovaný
T. až 40 cm vys.,

dutý, válcovitý, ri-

gidní, na basi vel-

mi hlízovit ztlu-

štlý, blavý, hoj-

nými pitisklými

hndými šupinka-

mi strakatý, nahoe
s velikým, blam-

íým, pohyblivým,,
široce dvojepelným prstencem, suchý, podél se trhající. L. velmi

husté, bichat široké (2 cm), bílé, papírovité, v celistvý kollár,

v nmž t. jest vetknut, splynulé, na ostí cystidami kyj ovitými

brvité. Duž. bílá, nemnlivá. Výtr. ellipt. 16—20 n. Voní a chutná

píjemn houbov.

Obr. 32. Lepiota procera Scop., znan zmen.š.
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Význaná a ozdobná houba v lét po teplých dcšiich na vyhívaných, su-

chých okrajích lesních a na pasekách, pospolit. V niládi vypadá podivn, pi-
nesena dom a vetknuta do prázdné vásy rozlo/i se do rána v mohutný klo-

bouk. V mladém stavu jest jedlá.

L. prominens Fr. 1874. B. vyniklá. Velikostí i jinak ped. po-

dobná, ale: hrbol kl. dosti vyniklý, zašpiatlý, kl. trvale kuželo-

vitý, šupinami okrov šedými od podkladu se nelišicími, k okr. spo-

rými, hlízou na basi kuželovitou, dole rovn uatou.
Roste podobn jako ped., ale velmi vzácn. Nalezl jso.n ji r. 1014, pouze

jcdrou, v listnatém humuse lesním pod MySlínem u Aínich. Uvádí se ze sev.

Itálie a z Francie. Myslím, že jest to dohry druh.

L. glabra sp. n. B. lysá. Znan menší než L. procera, jíž se ve

všem podobá, pouze kl. celý hladký a lysý, vynikle tup hrbolatý,

pouze uprosted s malým potem odstálých tvrdých šupin, ostatn

mkce erzfenohnéd mrtnate plstnatý, posléz špinav hndý. T.
s velice kulovit naptichlfui hlízou, pomakáním trochu r:'ciiajici_

mrtnat plstnatý, ale nešupiiiafý. Prsten pohyblivý, ve dv široké

(i cm), dípaté epele klaný, z nichž jedna ní nahoru, druhá dol.

L. pomakáním trochu croiají. \^ýtr. ellijit. 15
— 18.".

V suché smrin pod Mandou u Ondejova (8, 11)15), Kopanina za Ko-

soí, hojn (8, iqm). Krský les (1918), Babice (1Q18, Zv). — Jest tém jen

tak velká jako L. e.xcoriata, ale prsten má jako L. proccTa. Velikostí výtrusu

mimo Jiné liší se od L, rhacodes. Lep. .<;ubpr,)ccra Saut. i87(i z huiii u Sol-

nohradu zdá se býti blízkou.

L. rhacodes Vitt. 1835. Obr. 33. (i., puellaris Fr., L. subtomentosa

Krmbh., L. Olivieri Baria). B. ervenající. Jest podobná a píbuzná
L. procera, ale t. kratší, cezni hladký, lesklý (bez šupin), dole v ku-

latou, 4—6 cm ti., dosti oste oddlenou hlízu napuchlý, šupiny nakl.

mnohem vtší (i-
—2 cm), odstálé. nkdy stechovii celý povrch

kryjící, šedohndé. Duž. v mládí nejprv šafránov žloutne, pak
masov ervená, siln aromatická. Prsten široce dvojepelný. Výtr.

vejitoellipt., velmi tlusfostnné. 10— 12 /'. C>st. velké, kulovit

nadmu té.

V lét v humuse a v naneseném sineti v zahradách a hájích, lecích všude

hojn. Co rok také v botaii. zahrad i ve Stromovce, ie-it jeila.

L. variegata sp. n. B. strakatá. Kl. 8— 12 cm, až do pokroilého
stáí oste kuželovitý, hnd okrový, k okr. í pokokou roztrhanou

v radiáln protáhlá políka na bílé pd, bes šupin. T. dlouhý, ri-

^uhú, asi I cm til., celý temn hnd okrový, ruešupiiniaitý. Prsten po-

hyblivý, velice široký (pres 1 cm), blanitý, na obvodu rozdlený

v epel asi 6 mm širokou, dipatou, hoejší a uzounký (asi t mm)



lem dolejší. L. husté, bílé, s širokým lolláreni kolem t. Výtr. fllii)t.

15 //. Cyst. tup, široce lahvicovité,

v teplých hájích (vápno) u CeniDŠic (10, 1919, l'"echtner;.

jest ovšem vice píbuzná I., excoriai než I., procera, ale utváíenini

Ijrstence se od ní podstatn liší. Kl. jest celý okrové hnédý, ale zvolna se k ikr.

rozpnkává v úzké. radiální prnlij . ím/, se >ítává strakatý. r)dstál' šupiny tu

Obr. 33. Lepiota rhacodes \'itt., znan znieiiš.

nejsou. Dole jest i. napuchlý. I.. 'Duihosa jest také bli/.oe pt^ílAizná, ale má

jiný prstenec a jiné šupiny na kl.

L. densesquamosa sp. n. />. \\nste šupinatá. Velikosti a tvaru asi

jako malá L. excoriata. Kl. 5
—8 cm, nejprv zvoncov., pak rozlož.,

tence mas., na zaobleném temeni šed okr^ový, hladký, lysý, pod
tímto ale celý hust podlouhle kopinatými, špikou odehnulými In-
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lými nebo naokrovélýrni, tuhými, stechovite se kryjícími šupinami

pokrytý, na 'okr. šupinami copánkovitými hrub zAibatý. T. dva-

Icrát delší pr. kl, asi i cm ti., dole zvolna znan ztluštlý, hílý. pak

špinavý, úpln hladký, lysý. Prsten ztuha blanitý. vodorovn od-

stálý, pohyblivý, trvalý, na okr. v dípený lem hoejší a celistvý

tlustý dolejší rozeklaný. L. bílé, husté. Výtr. vejitoellipt., slab

Tiaervenalé 8— lo /'.

Y smrkovém lese u Tebon v kvtnu 1920; zaskil mn p. . Weinzettl.

Také v okolí l-^rahy v k\-tnu 1920. — Patí do píbuz. L. excoriata, ale žádné

známé se nepodobá. Šupiny na kl. jsou 6—8 mm dl. a 2—4 mm š., pcliusté,

volné pdy nezanechávající. Tím se kl. stává velmi ozdobným.

**
Prstence na okr. krátce níatý (nikoliv široce dvojepelný).

L. gradienta Kroinbh. 1831. B. útlá. Jako gracilní L. procera.

Kl. 8—15 cm, rozlož., se špiatým dlouliým temn hndým zoba-

nem, od nhož se rozbíhají asi do poloviny kl. hndé, pi^ilisklé,

5trupovité šupiny. T. dlouhý, asi i cm ti., dole hlíznat napuchlý,

nikoliv šupinatý, tmavohnd mrtnatý, do širokého (i cm) kolláru

vetknutý. Prstenec pohyblivý, blanitý, hladký, ale brzo mizící. L.

blavé, husté, široké. Duž. bílá, na ezu ervenající, pi povrchu

pímo karminová (!). Výtr. ellipt. \^ ,"

V suchýcli humoíních lesích ideji. U Karlštejna (Hdi), evnice (K),

Hv/da (Zv).

L. bulbosa s-p. n. B. hlíznaiá. Sotva vtší než L. excoriaia. Kl.

5-
—8 cm, zvoncovit kuželovitý, v hrbol zvolna zúžený, hladký, bílý,

rozpukáním pokožky tmav okrov pitiskle šupinatý (šupiny k te-

meni vtší a splývavé, k okr. menší, drobné, oddálené"). T. velmi

dl., asi I cm ti., rovný, tuhý, bílý, drobounce bíle pitiskle šupin-

katý. Prstenec pohyblivý, asi i cm šir., vodorovn odstálý, na okr.

ufatý a dvojitým uzoukým lemem (1 umi) vroubený. Tllíza na

basi veliká, dole rovn utatá. L. husté, bílé a jako t. bez jakého-

koliv erveného tonu, v celistvý kollár spojené. Výtr. ellipt., mnohé

k basi zúžené 15
— ig //. Cyst. vakovité.

Na velice vyhívané, suché vesovin mezi lesy u Myšlína (9, 1918).

Tvoí jaksi pechod mezi L. procera a L. excoriata. Již délkou t. a velikou

lilízou se od L. excoriata liší.

L. rubescens sp. n. B. naervenalá. Velikost i tvar L. excoriata,

kl. 10— 15 cm, ploše rozlož., hnd hrbolatý, hust pitisklými,

drobnými, vláknit splývavými, šedými šupinami pokrytý. T.
velmi (11., rigidní, asi i cm ti., bílý, podél vláknitý, na basi s hlíaou
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oste oddlenou, kulatou, tlustou. L. daleko od t. vetknulé, široké

(i cm). Prstenec blanitý, bílý, pohyblivý, na okr. uatý. Chtif

mírná, zápach žádný. Dvžniiua i 1. pomakámm rychle masov er-

venají.

V starém sir.rkovni Ics-c u Habru u Struhaova jednotliv (7, 1913'- —
Nesmi se mácti s L. Badhami Bcrk., jež patí do jiného píbuzenstva.

L. c.vcoriata Schaeif. 1762. /->'. liávnatá. Prostedn velká, ki. 5 až

13 cm, v mládí vejitý, kužclovit .zašpiatlý, bled špinav okrový,

mkce plstnat mrtnatý, pak ploše rozlož., ^ nízkým, malým, temn

hndým hrholem, s pokožkou v m,kké, okrové, dosti odstálé šupiny

roztrhanou na bílé pd (vyjma temeno), na obvodu mkce plstnat
hrub vlásenitý a cáry ovšený, dosti mas. T. tvrdý, asi i cm ti.,

málo delší pr. kl., bílý, celý útle mrtnat poprášený, dutý, dol
zvolna ztluštlý, ale nehlíznatý. Prstenec velmi široký, pak utržený

a volný, na okr. utalý a cárovit zubatý, bílý, hladký, L. husté, útlé,

široce bichaté, k úzkému kolláru pipojené. Duž. bílá, bez zápachu,

mkká, nemnlivá. \'ýtr. ellipt. 14
—

i 8 /». Cvst. veliké, sloupkovité,

zaoblené, asto pokivené.
Xa policii, suchýcl^ travnatých stráních pospolité a hojn po celých Ce-

chách, po celé léto, hlavn ale na podzim. Okrov hndým kl. v mládi se

hned od podobných bílých druh polních liší. Jest jedlá.

L. aíiinis sp. n. B. píbuzná. Statná, velká, ale menší než L. pro-

cera a vtší než L. excoriata. Kl. 10— 16 cm, dlouho sklenuté zvon-

cov., s tupým, nízkým hrbolem, smutné šedohndavý, plstnatý, drob-

nými, plsovitými šupinkami posetý, jež na temeni splývají

v hndou zrnitou pokožku. T. sotva delší pr. kl, asi iMí cm tl.^

k dolejšku zvolna ztenený, s oste oddlenou kulatou hlízou, na-

hoe bíle plstnatý, pod prstenem šedý, lysý, matný. Prstenec velmi

široký (i cm), volný, vodorovn rozlož., tlust blanitý, na okr.

ufatý. L. husté, bílé, u t. zaoblené, ke kolláru pipojené. Výtrusy

ellipt., 15
— 10 II. Cyst. na konci palikovit ztluštlc. Duž. bílá, bez

zápachu, neervenající.

Na suchých pahorcích u evnic v srpnu 1915 sbíral p. dr. K. Kavina. —
Stojí tém uprosted mezi L. procera a T>. excoriata a sotva by s touto

mohla býti stažena.

L. pseudocristata sp. n. B. nepravá. Kl. 5
—8 cm, kuželovit skle-

nutý, s ostrým, vyniklým hrbolem, dosti mas., na okr. se sporými

cáry velovými, celý ist bílý, hedvábit lesklý a hladký, odstálými

bílými šupinami posetý, jež jsou k okr. drobounké, nepatrné, k te-

meni zvelielé. Temeno celistvé, ale pod temenem pokožka v hruoé.
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bílé, oste hranaté šupiny rozpukaná. L. husté, útlé, široké, u t. za-

oblen volné (kollár i cm), trvale bílé. T. sotva delši pr. kl., asi

I cm ti., pevný, solidní, (se sotva vyvi, kanálkem), na basi zvohna

kulovit napuchlý, hladký, lysý, ist bílý, naihioe s tuhým, blaini-

tým. širokým, celokrajným, nepohyblivým, bílým prstenem (teprv

v stáí se utrhává a jest volný). Výtr. široce ellipt., 12—-t6 ,". Cyst.
široce vakovité. Bez zápachu a barvení.

Na teplých, travnatých, výslunných stráních v oki^ii Mnichovic asto. 7,

8. Jest sice pibuz. L. cxcoriata, ale blosti, ostrými, neplstnatými šupinami
hned se rozeznává. — Také u ían a Babic (Zv).

L. pusília sp. n. B. drobná. Kl. 4-
—6 cm, ro^zlož., í velmi vyniklým,

tupým hrbolem, hndý, uprosted granulosn kožovitý, na okr. v šu-

piny roztrhaný, pomakáním ervenající. T. sotva delší pr. kl.,

5
—8 mm ti., dol zvolna ztluštlý, hladký, bílý, dole zvlášt po-

makáním hndý. Prstenec trvalý, blanitý, pohyblivý, celistvý.

].. tenké, široce bichaté, husté, ist bílé, volné (kollár). Výtr. ellipt..

12— 14 /'•

Na suchých travinách u Motol (diabas) v íjnu 1915 sbíral p. u. Ka-

špar. — Patí urit poblíž k L. excoriata, ale jest dobe chnrakterisována..

L. iiiastoidea Fr. 1821. B. hrbolatá. Celá bílá, malá. Kl. bílý,

4—5 cm, í vyniklým, špiatým, trochu nahndlým hrbolem, tence

mas., hladký, jen u okr. s nepatrnými trhanými šupinkami. T. bílý

celý lysý a hladký, asi i cm ti., pevný, .y pohyblivým, celokrajným

hladkým, nahoru pohárkovitým prstenem, na basi i' kulatou hlízu

napuchlý. L. bílé, nemnlivé, daleko od t. ke kolláru iiipojené.

Výtr. ellipt., 15
—

17 ,"

V suchých smrinách, na suchých mezích a pahorcích, na stepních forma-

cích celkem ídce. JVInichovice, Všesimy, Chuchle, Radotín, Opono (P).

^) l-rstcncc blo/nitý, velký, odstálý, nepohyblivý. KL ne-

šupinatý.

L. naucina Fr. 1836. (L. pudica Bull. 17^2.) B. ervenolupenná.

Velká, statná, bílá, hladká. Kl. 5—12 cm, tup zvoncov., nkdy na

okr. lalonatý, tlust mkce mas., .s- hladkou, matnou, nešupimitou,

bílou, až k temeni loupavon pokožkou (jež se v stáí roztrhává v pi-

tisklé, drobné šupinky), s dužninou bílou, nemnlivou. T. delší

pr. kl, 1—2 cm itL, na basi mírn zitlušitlý, hladký, lysý, bílý, so-

lidní, s bílým, hladkým, blanitým, poslés skoro pohyblivým, širokým,

rovn ufatým prstenem. L. široké, bichaté, husté, záhy ržové neb
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1 karminové. Bez zápachu. Výtr. ellipt., 8— lo /#, s jedním tlískem,

k basi krátce slazené. Cyst. sloupkovitd, zaoblené nelx> houslovité.

Na polích, zvlášt v bramboištích, na suchých pahorcích a stráních, asto

ve velikém množství po celé léto, hlavn k podzimu všude velmi obecná. Jest

jedlá, ale mén chutná. — Podle ržového nádechu 1. lehce se od podobných

druhu liší. Ovšem že 1. nezernají, ímž opt rzní «c od žampion. Ano i

výtr. bývají nnržovlé. Nkdy (na stepích) kl. i t. pomakáním žloutnou, ano

i zhntdnou. Kl. jest v mládí krátce válcovitý

L. holosericea Fr. 1836. B. Jiedvábná. Celá snhobílá, dosti statná.

Kl. 5
— 12 cm, tlust mas., nejprv vejitokulov., pak sklenuté rozlož.,

pravidelný, úpln hladký, lysý, hedvábné lesklý. T. asi i cm ti.,

sotva delší pr. kl., rovný, úpln hladký a lysý, pevný, na basi mírné

ztluátlý. Pirstenec trvailý, áa\ sehniutý, bliainiltý, bi'lý. šÍToký, uatý.

L. bílé, husté, široce bi^ichaté. zaoblen volné. Duž. bílá, nevonná,

nemnlivá. Výtr. ellipt., 7— -8 /'.

Na polích, kompostech, v zahradách v lét, ideji. Mnichovice, Jílové.

L. Olgae .sp. n. B. Olšina. Drobná, bílá, hlíznatá. s trvalým

prstencem. Kl. 4—6 cm, zaoblen zvoncov., hladký, lysý, skoro

lesklý, bélostný, na okr. s cáry. T. málo delší pr. kl, asi i cm ti..

hladký, bílý, hedváb, lesklý, na basi s kulatou hlízou. Prstenec biíý,

blanitý, trvalý, nepohyblivý, velmi úzký a rovné íiíatý. L. husté,

široce bich., u t. volné, ist bílé. Bez zápachu. Výir. skoro ku-

laté, malé (5
—

7 ,".)

V suché tráv na teplých úklonech Letné v Praze, v íjnu 1918 sbírala

pí. Olga Zvinová. — Jest píbuzná I^. naucina a ped., ale drobností, kula-

tými malými výtr., hlízou dobe odlišná.

L. cepaesttpes Scw. 1797. B. cibulonoha. Kl. 3
—

5 cm. tence mas.,

rozlož., uprosted hrbolatý a hndavý, ostatn jako celá houbika

svtle sírožlutavý, iitle bradaviiý, nelesklý, hust árkovaný. T.
útlý, dutý, uprosted 3

—6 -mm ti., na basi siln hli-^ovif napuchlý,

uprosted s odstálým, trvalým, blanitým prstenem, mkce mrtnatý,

chabý. L. útlé, nelnisié, u t. volné. Výtr. skoro kulaté, 5
—6 ,"

Na i)rsti koená ve skleníku botan. zahrady v únoru 1914. Pochází

prý z trop \". Indie, .ilc u nás v zahradách zdivoela.

T) Prstenec útlý, blanitý, mizivý, nepohyblivý.

L. cristata Boh. 1788. (A. antiquatus Batsch, A. conspurcatus

Weed.) B. hebenatá. Útlý, menší druh, s tenkou stopkou (3
—6 mm),

Kl. 2—4 cm, tence mas., sklenuté rozlož., s tupým ervenohnédýin
hrbolení. leskle bílý, na blostné pd jeniiiýnii. hndými, k okr. se
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utrácejícími šupinkami kropenatý, na okr. s cárv velo\ými. T
znan dl., dol zvolna ztluštlý, leskle hedvábit bíle vláknitý, n-

kdy s ržovým nádechem, se zetelným, blanitýni. bílým, ale záhy

cpoidavým prstencem. L. veilmi huisité, mr. bichaté, bílé, u t. volné.

Výtr. význan kliiiovit. 6 //. Cyst. velké, vakovit ellipt. Voní silné

edkvikou.
Na polích, v zahradách, v hájích, n cest. na pastvinách, v olšinácli, po

cclycli Cechách i na Morav rozšíena. — Elegantní, lehce poznatelná hou-

bika, ob3'ejn v houfech.

L. castanea Quél. 1880. (L. janthina Cooke.) B. kaštanová. Zje-
vem i velikostí ped. podobná, ale kl. celý temné erzfenohnédý, jen

k okr. na bílé pd hnd šupinatý, t. j)od prstencem zevn hndým
erz^enohnédými šupinkami husté posetý. Voní siln píjemn.

V listovém iiumuse v kovinách pod Mj-šlínem u Mnícii. 8, 1914. — Je.>t

to vehr.i vzácný druh. posud jen z Francie a Anglie (na horách) známý-

L. Friesii Lasch 1828. B. Priesova. \.ú\ drnh, hnd šupinatý.

Kl. 7
— 12 cm, tup kuželovit zvoncov., dosti mas., hndý, na te-

meni velmi temný, ostatn na bílé pd hust hnd šupinatý. T.
sotva delší pr. kl., asi i om ti., dole slab ztluštlý, blavý, ale na

dolejšku hnédé šupinatý, s velkým blanitým prstencem. L. bílé.

velmi husté, tence bla.nité. úzké. ke kolláru piiinjené. \'ýtr. klino-

vité árkovité, 7
—8 /<. Duž. bílá, tuhá. silnc páchnoucí.

Vždy mimo les, v zahradách, u cest a p. \ elmi vzácn. V naší zahrad

v Mnichovicích v zái 1916.
— Zjeveni pipomíná .-koro velké Inocyby.

L. hispida Lasch 1829. (L. aspera Pers.) B. ješaiá. Kl. 6— 10 cm.

záhy rozlož, a trochu hrbokitý, rezavé hndý, dosti mas., suchý,

na bílém poli v široké, hranaté šupiny rozpukaný, jež koní kol-

mými, kiiclovitými ostny. T. .<otva delší pr. kl., asi i cm ti., svtle

hndý, nad prstencem bily. pod blanitým. širokým, ::evné vlnatým

a zouhkatým, ale brrjo opadavým prstencem hnd vbuit šupinatý,

dole zvolna a znan ztluštlý. L. bílé s jemn pilovitým, na-

hndlým ostím, husté, volné. Duž. bílá, siln páchnoucí. Výtr. vál-

covit klinovité, 7
—

í) ,"

V suchých, listnatých lesích v okuli Peruce a lUulyn hojn co rok, 7—9

(Ot. Reisner). — Jest význaný, lehce poznatelný druh.

L. lilacea Bres. 1892. B. liláková. Celá lilákové fialová, kl. posléz

v hndé šupinky rozpukaný, 23^^—4 cm, rozlož., slab hrbol., tence

mas., mkký, suchý. T. 3 mm ti., dole sotva ztluštlý, lysý, slab

tnrtnatý, s vystoupavým, vespod fialovým prstencem. L. bíle, bi-

chaté. Nevonný. Výtr. elHpl.. malinké (4
—

5 ,")
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Na travnatých palioicich a mezích pospoUt, vzácn. U Peruce v srpnu

1918 sbíral p. ed. Rcisner.

O) I'rstriii\- tisiiitý. cr šupinek složený, mizivý, foH ním

tr. posázen hojnými šupinkami a na okr. kl. cáry velové.

*
Kl. pokryt hrubými, odsfálými šupinami, 5

—
_/

cm.

L, latisquaniosa sp. n. B. širokošupinná. Menší, gracilní dr.. kl.

3^4 cm, zaoblen zvoncov., bílý, j odstálými, širokými, hrubými

šupinami a celistvým plstnatým temenem nahndlým. T. dole znan
zvolna ztluštlý, uprosted asi 6—8 mm ti., celý hladký, bílý, na-

hoe pavuinatým, ryehle mizivým prstencem opatený. Cáry velové

na okr. kl. Výtr, vetenovit protáhlé, na jednom konci tupé, na

druhém šikmo stažené, 12— 14 /».

V suchém jehlií na jižním, teplém úklonu Koženého vrcliii u Mnich. 8,

lOK). I.iší se ode všech tohoto sknpení hrnhvmi šnpinami.

**
Kl. bez hrubých šupin, 5—12 cm.

L. Hedrychii sp. n. B. Hedrychova. \>likost a zjev skoro L. exco-

riata, ale celá citrónov žlutá. Kl. 5
— 12 cm, tlust mas., ploše skle-

nutý, nehrbol., tak jako 1. citrónov žlutý, drobnými, mkkými šu-

pinkami hust posázený, na okr. dlouho hojnými cáry velovými

ovšený. T. málo delší pr. kl., asi i cm ti., dole slab a zvolna ztlu-

štlý, nahoe s mizivým, šupinatým prstencem, pod tímto hust hru-

bými šupinami posázený. L. hiisté, široké, na oiStí trochu ziubaté,

úzkým výkroj kem od t. oddlené, citrónové žluté. Dužnina citró-

nová, bez chuti a zápachu, nemnlivá. Výtr. krátce ellipt., 7
—8 /'•

Cyst. podlouhle vakovité.

Na nejvypálenjších, výslunných skalách silur, vápence na jižním úklonu

u Kosoe v srpnu 19 15 velice hojn, rovnž tak u Radotína a Roblína. —
Podivné a charakteristické stanovisko. Patí do pibuz. L. erminea, ale nic po-

dobného nikde v literatue nenalézám. — Vnuji tento driili p. J. Hedrjchovi,

inspektoru botan, zahrady.

L. Cosíci sp. n. B. Kosíkova. Kl. 5
—8 cm, dosti mas., záhy rozlož,

a tup hrbol., uprosted ernavý, ostatn motivov hndavý, k t.

pak v tmavé šupinky rozdlený. T. zdélí pr. kl.. asi i cm ti., pevný,

na basi slab ztluštlý. bez prstence, a!c na basi mizivými šupinkami,

posázený, bílý, ale ržov nadechlý a pomakáním ervenající. L.

široce bich., bílé, u t. voln zaoblené, pomakáním ervenající.

Výtr. krátce ellipt.. k basi stažené 8— to .".
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\'e vllikéni údolí olšmovém u potoka n.czi tríivou n v crnošic (nad mst-
kem nad vilami) v ervenci 1918 sbíral jsem s pítelem p. prof. J. Kosíkem,

jemuž druh ten vnuji. — Patí do píbuz. L. erminea, ale žádné známé pesn
neodpovídá. Význaná jest erným zbarvenim a ervenáním.

,

L. erminea Fr. 1821. B. hranostajiwá. K\. 4—6 oni, iieJiM-v /.von-

covitý, pak ploše rozlož., s malým hladkým hrbolkem, ist bílý

hladký, hedvábné lesklý, slab mas. T. málo delší pr. kl., asi i cm
ti., dole zvolna, slab ztluštlý, s prstencem vlokovit se drobícím

brso mizícím, pod prstencem poprášený, pak lysý. Na okr. kl. cáry

velové. L. široce bichaté, volné, zaoblené. Duž. bílá. nevonná, po
edkvice chutnající. Výbr. dlouze válcov. veteinuKniítc, na IkisiÍ šikmo

stažené, 15
—

19 ,".

y zahradách, na polích, v pasekách, na kompostech po celé léto v.šude

hojn. — Na vypálených, kavilových, vápencových stráních u Radotína a sv.

Prokopa nalezl jsem odrdu (var. pseudoclypeolaria m.) s Icl. ist bílým,

úpln lysým, hladkým, s prstencem vatovit pýitým a pod ním s tení mkce
pýitou, dole nestluštlou. Nemá chu edkvikovou. Teba ji ješt dále po-

zorovati.

L. ciypeolaria Bull. 1788. (A. colubrinus Pers.) B. vlnatá. Kl. 6 až

10 om., dioslíli miais., nejprv zvionioqv., pak rovn rozilíož., ,s- tupým, hn-

dým hrbolem, na povrchu roztrhaný 7' hndé šupiny na bílé pd,
na okr. s cáry velovými, T. sotva delší pr. kl., asi i cm ti., na basi

zvolna ztluštlý, rourkovitý, s mizivým, šupinkovité vlnatýni prsten-

cem, pod ním pak tlusté mékce žlutavé nebo hnédavé vlnatý a šupi-

natý. L. husté, bílé, bichat sir., k okr. zúžené, pomakániiii linéd

aš ern skzirnité. Výtr. árkovité vetenovité, k obéma koncm

zašpiatné, asto sáhnuté, I2t— 15 ,". 1 nemnuta voní pronikavým,

podivným aromátem. Jest prý jedlá.

V suchých lesích jehlinat. i listnatých, v olšinách do>li rozšíená, po ccK-

léto. Mnichovice, íany, Ondejov, Sázava, Roblín, Neratovice, Písek,

L. pratensis Fr. B. luní. Drobná a asto trsnatá, celá liílá a po-

makáním nemnlivá. Kl. 3
—4 cm, mírn sklen., s vyniklým, dlou-

hým, nahndlým hrbolem, hladký, lysý, jen sem tam s pitisklými

drobnými bledými šupinkami. T. dlouhý. 3—4 mm t!.. dole mírn

ztluštlý, nahoe slabé pýitý, bez prstence, pod tímto lysý. L. husté,

bílé, sir. bichaté, kollárem od t. oddlené. Duž, ])áchne zvlášm.

Výtr. válcov. protáhlé, 8— 10 /»•

V zetlelém suchém smetí na travin u Tebon O, 1920 sbíral p. ed.

Weinzettl. Jest tžko íci, je-li totožnou s Friesovým druhem, ponvadž popis

autorv jest nedostatený, ale znaky Friesem vytknuté naší houb dobe odpo-

vídají. Patí jist k L. ciypeolaria, má však menší výtrusy.

21B



*''*
Kl. bc:. Iinihých šiif^i)i. i— ? cm.

L. ForquiRnoiii Ouél. 1884. B. Porquignonova. Drobná, útlá, menší

než L. clypeolaria, jí^ jest nejbližší. Kl. 2—3 cm, rozlož., tu]>é

hnd hrbol., zvlášt u okr. j)lstnat mkký a drobounkými, kuže-

lovit špiatými, vzpímenými, hnédoršovými šupinkami posetý.

T. delší pr. kl., asi 2—4 mm ti., bec prstence, jen mizivými bílými

šupinkami trísnitý, dole sotva ztluštlý, skoro pleový. L. husté,

široce bichaté, u t. voln zaoblené, hile. ale pomakáním, rychle

ervenohndé. Výtr. vetenovité. 8— 12 ,". Duž. s odstínem ržovým.
l)€z zápachu.

N' smetí a jehlií modínovém na teplé záp. stráni nad Stránickou er.

silnici u Mnichovic. Také u Mouchnice na Morav (SI.). 7, 8, 1918. — Siio-

duje se s Quéletovým popisem (Francie), pouze autor praví, že jsou výtr.

ellipt. 7—8 f^, ale takové výtr. v tomto píbuz. nepicházejí.

L. setninuda Lasch 1828. B. polonahá. Graciiní, drobná, bílá, bez-

prstenná. Kl. 1^2—3 cm, tup zvoncov., pak rozlož., iielirbolafý

bílý, tence a mkce mas., suchý, matný, v mládí pomouený, brzo ale

olysalý a nahndlý. T. delší pr. kl.. 2—3 mm ti., dole neztlušllý,

blostný, matný, lysý, pomakáním jako 1. rychle erz'e)iohnédnei ! 1.

L. velmi husté a dosti iizké, útlé, u t. voln zaoblené. Výtr. ma-

linké, ellipt.. 4—5 ,"• Cyst. hojné, malé, rzn zformované, asto

s odškrcenou palikou.
\' teplých hájích u Roblína dosti liojn- (vápno). 7, 8. 1918. — l-elice

poznatolný druh pc své drobnosti, nedostatku prstence, ervenáni. Zdá se býti

velmi vzácným. Málo kdo jej posud sbíral.

L. pomacea sp. n. B. ovocná. Velice útlá, drobounká, bílá. s hn-

dým hrlx)lem, v houfech a trsnatá. Kl. i—2 cm, blanitý. asto zpro-

liýbaný, sklenuté rozlož., ^ vyniklým, tupým, hndým hrholem., bled

žemlový, k okr. blavý, mkce vláknit plstnatý a drobounce úfle

mrtnuté šupinkatý (jen pod lupou viditeln). T. delší pr. kl.. te-

ninký (I—2 tnm). vždy kivolaký, dole neztluštlý. bez prstence,

bílý. lesklý, i' dolejší polovici dosti hust hrub zrnit hnd šupin-

katý. 1>. bílé. nemnlivé. nemnoho široké, husté, bichaté, u t. za-

oblené. Výtr. ellipt.. 5
—8 u. Cyst. tup lahvicovité. Rozemnuta zfo-ní

píjemn ovocem.

V stepní, suché formaci na vypálených, jižních úklonech (Stipa, Koeleria

gracilis, Teucrium Chamaedrys, Andropogon, Dianthus Carthus.) nad Chuchlí

v celých houfech, 10. iot8. — Jest píbuz. ped. a L. sislrata Fr., jež takc

voní, ale jest nažloutlá nebo ervenavá. Také L. Morieri Gillet snad sem ná-

leží, ale popis jest nedostatený.
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L. Sladkyi sp. n. B. Sladkého. Drobounká, gracilní, bílá. Kl. i až
2 cm, v mládí tup kuželov., mizivým závojem zastený, pak zvon-

covit kuželov., trochu hrbolatý, tence mas., celý hladký, blostný,

lysý. Tr. dlouhý, tenký (1—2 mm), tuhý, nejprv bílý, ale záhy dole

ervenohnédý, celý v mládí pomouený, pak lysý, bez prstence, tro-

chu krivolaký. L. velmi široce bich., bílé, u t. zaoblen volné a

jako t. a kl. pomakáním rychle ervenající. Výtr. premalinké,
skoro kulaté, 3

—4 /*•

V listnatém humuse v lesích u Mouchnice u Koryan v záí 1918 sbíral

p. prof. Jan Sladký. —• Jest nžná, krásná houbika, jíž nic podobnho posud

popsáno nebylo.

L. oreadiformis sp. n. B. spikovitá. Gracilní, zjevem úpln po-
dobná špice obecné, kl. i—2 cm, blanit mas., tupé kuželov., pak
rozlož, s nízkým tupým hrbolem, matný, suchý, smutné okrový,

k okr. svtlejší, ale drobounce okrové srnekatý, na okr. zbytky
vela bíle zoubkatý. T. trochu delší pr. kl., i—2 mm ti., dole ne-

ztluštlý, hladký, bíle hedváb., lysý, leda jen trochu mrtnatý, úplné
beze všeho kroužku. L. husté, útlé, šir. bich., u t. zaoblené, bez

kolláru, bílé, pomakáním jako t. se nemnící. Výtr. podlouhle ve-

tenovité, k basi zakiven stažené, \2fi. Cyst. malé, nízké, zaoblen

sloupkov. Nevoní.

Na vypáleném, suchém, písitém pahoreku, k záp. obráceném, u Hala-

šova mlýna u Mnichovic, 2. srpna 1920, po teplých deštích. Pospolit. Jest

píbuzná L. exannulatn, ale znan menší.

L. exannuiata sp. n. B. bezprstenná. Drobný, blavý druh, bez

prstence. Kl. i—4 cm, tenKie blanitý, nejprv zvoncov., pak rozlož.,

s tupým, hladkým, hndým hrbolem, bílý nebo trochu do žemlová,

hedvábn vláknitý, na ipovrchu mimo sted hust pitisklými žemlo-

vými, jemnými šupinkami posetý, v stáí na okr. rýhoz/aný. T.
delší pr. kl., 2—3 mm ti., rourkovitý, bílý, mrtnat šupinkatý, záhy

ale úpln lysý. Prstenec jen v prvním mládí jako útlý pavuinaty

kroužek, pak vymizelý. Okr. kl. bíle pavuinat blanitý. L. husté,

bílé, široce bichaté, u t. zaoblen volné, pomakáním zvolna hnd-

noucí až ernající. Rozemnuta voní slab ovocn. Výtr. vetenovit

válcov., k basi zúžené, 12— 14 /».

V tráv na pahorcích a stráních ve spolenosti Helianthcmum vulgarc.

Koeleria cristata. Viola arenaria u Mnichovic dosti hojn. Nkdy také pod

modíny. Pospolit, po celé léto. Jest píbuzná L. seminuda Lesch, ale jist

rozdílná. — Na teplých, akátových, suchých, západních stráních nad er. sil-

nicí Stránickou u Mnichovic nalezl jsem formu s kl. úpln hladkým, lesklým,

bledým na temeni hndým, do poloviny hluboce rýhovaným, s výtr. zvláši
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velikými ÍKj—2i.")- intéž sbíral u Dobíše p. ing. Firbus. Rýhování mní se

jikdy v hrubá, krátká, v zrna trhaná žebra. Nccht sluje L. striata m.

b) Prstenec útlý, asto mizivý, pohárkoiri.té vystoiipavý, šupi-

natý. Výtr. tnalinké.

*
Kl. i/rohii ::niifý.

L. graiiulosa Batsch 1783. B. srnitá. Menšv houbika, kl. 2—4 cm,

<II(nih() svoncov. sklenutý, posléz sklenuté rozlož., tence mas., celý

bradavit srnekatý, rezavé a.5 erven Jmdý, nelesklý, suchý, na

okr. zbytky vela bíle zoubkatý. T. málo delší pr. kl., 2—4 mm il..

stejn ti., tuhý, pod šupinkatým, mizivým prstencem jemn šupin-

katý, hndavý. L. ist bílé, útlé, k okr. zúžené, jemn sbíhav pi-

rostlé. Duž. bílá, slab anýzcv vonná. \'ýir. ellipt. kulaté. 4 .".

Ve vesovinácii, mezi mechem v lesích, asto ve spolenosti ryzc, pozd
v lét, ale hlavn až na podzim všude velmi obecná. Jest jedlá.

L. amianthíiia Scop. 1772. B. osinková. Píbuz. a podobná ped.,

ale kl. skoro plochý, kuzelovit hrbolatý, radiáln vráskovaný,

okrové žlutý až bélavý, jemnji hust zrnekatý, 1. špinav nažloutlé,

•dužnina žlutavá až bílá.

N;i podzim všude velice obecná.

L. chiiiabarina Fr. 1857. B. ninilková. Nanmoze vtši než ped.,

kl. oble sklenutý, nehrbolatý. nevráskovaný, rumlkove ervený

hust jemn zrnekatý, 1. ist bílé, duž. bledá. T. dole znan na-

puchlý, pod prstencem šupinatý.
Na podzim v lesích, hlavn listnatých, mnoiiein ideji než ped. Jest na

pohled pekrásná houba. — Tento jakož i oba ped. druhy mnozí považují jen

xi\ plemena téhož druhu, akoliv jsou dosti stálá a do sebe nepecházejí.

L. haeinatítes Bk. (Ricken), (Bres.)- B. nabhlá. O nco vtší než

L. granulosa. Kl. 3
—6 cm, dosti mas., rozlož., ó- oste vyniklým,

tupým hrbolem, nariižovlý, radiáln trochu svraskalý. velice jemné

zrnekatý. T. málo delší pr. kl., 4—8 mm ti., rovný, na basi na-

puchlý, velikým, nálevkovitým, dípatým, šupinatým prstencem opa-

tený, nad tímto hladký, bílý, vláknitý, pod ním naržovlý a hust

šupinatý. L. široce pirostlé, skoro sbíhavé, husté. bílé. Duž. bílá,,

siln houbov vonná. Výtr. kulaté. 4 ,«

V zahradách, na vesovinách, v lesích na podzim, vzácn. Jevany, H ru-

šíce, Mnichovice, Karlštejn.

L. Carcliarias Pers. 1801. (A. ramentaceus Krmbh.) B. páchnoucí.

Drobná, siln aromatická. Kl. 2—4 cm, záhy rozlož., s hradavkovitým

hndým- hrbolem, celý drobnými, kuzelovit pišpiatlými, hnda-
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vými zrneky hust posázený, bélav žemlový. T. asi zdéli pr. kl.,

3—5 mm ti., rovný, tuhý, na basi trochu ztluštlý, bílý, trvalým,
širokým, blanitým,, tuhým, odstálým, sevn zrnekatým prstencem
opatený, pod prstencem hrub zrnité šupinatý. L. husté, útlé, bi-
chaté, u t. zaoblené, bílé. Výtr. vejitokulaté. 3

—
4 fi.Voní silné

oste kysele.

V jehlinat. lesích na humuse vzácn. Na teplé borové stráni u koupadla
11 Mnichovic. 9, TQ18. — Toto jest pravá L. Carcharias, jist rozdílná od L.

haematites.

**
Kl. hladký.

L. mesomorpha Bull. 1790. B. lysá. Zjev, velikost i konsistence

jako u L. amianthlna, ale kl. jasn a živ okrov žlutý, až skoro

zlatožlutý, na temeni krátce kuželov. hrbolatý a temnji okrový,

celý lysý, hladký, bez šupin a zrnek. L. slab vykrojené, tenké, ši-

roké, blavé s tonem žlutavým. T. skoro medový, lysý, s mizivým

prstencem. Výtr. elliptin válcovité, na basi krátce šikmo sta-

žené, 6 //.

U Ouval v listop. 1Q17 sbírala pí. dr. M. Doubková. — Druh velice

vzácný a n.ykologm málo známý. Schroeter uvádí jej ze Slezska, Bulliurd

z Francie. S L. amianthina nemá co initi a vbec povahou výtrus ode

všech pti ped. se úpln rzní. *

c) Prstenec ztuha blanitý, hladký, trvalý, vzpím,ené nálev-

kovitý.

L. rufovelutina sp. n. B. hnédohedvábná. Velikosti asi L. excoriata,

celá s odstínem masov hndavým. Kl. 5
—8 cm, dosti mas., záhy

rozlož., s nízkým tupým ervenohndým hrbolem, celý na bílé pd
kolmými, ervenohnédými chloupky jako samet husté pokrytý.

Chlupy, hlavn u stedu, sklání se v kužele. T. znan dl, asi

6—8 mm li., dole sotva ztluštlý, hladký, lysý, bílý s odstínem ple-

fové ržovým, pomakáním jako kl. hndnoucí, s prstencem ztuha

blanitým, širokým, celokrajným, lysým, nepohyblivým, trvalým

uálevkovitým. L. široce bich., husté, útlé, k zetelnému kolláru

pipojené, bílé, s nádechem ržovým. Výtr. ellipt., 5
—

8,**, cyst. ve-

liké, kyj o vité nebo vakovit ellipt.

Ve smetí v lesíkách ve Stromovce sbírala pí. Olga Zvinová v lislop.

1918. Velice charakteristický druh, snad z píbuz. L. hispida nebo L. naiuma.

L. v stáí a po usušení karmínov zervenají.

L. parvula sp. n, B. maliká. Griacilllní, nepaitrná. Kl 6—10 mm,

sklenutý, posléz rozlož, a tup nízce hrbol., suchý, na bílé pd více
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mén hust hndými šupinkami pokrytý. T. dvakrát delší pr. kl.,

I—2 mm ti., hladký, podél bíle vláknitý, hndavý, í trvalým, po-

hárkovitým, rovn utatým, lysým prstencem. L. husté, bílé, velmi

široce bich., volné. Výtr. tup kulovit ellipt., ale pemnohé ne-

pravideln tup hranaté, lo f*. Cyst. vakovit hruškovité.

Na kavilové stepi s Muscari tenuiflorum, Anthericum Liliago, Pulsatilla

pratensis na výslunných vápenných stráních nad údolím Radotínským hojn,
v srpnu 1915. — Krásná, nžná houbika, bezpochyby jen pro vápenné stepní

strán význaná.

Tricholoma Fr.

irvka.
Obr. 34-

Namnoze vel-

ké (ale také

drobné), asto

kompaktn mas.,

pozemní houby
rzného vzeze-

ní. Kl. široce

sklenutý, sotva

kdy hrbolatý, ni-

kdy nálevkovitý

v mládí na okr.

podvinutý. L. u

tené vykrojené,

nikdy zeteln

sbíhavé. Ten

pevný, elastiný, nikoliv kehký, solidní, bez zevní kry. Kl. zídka

kdy slabou kortinou s t. spojený (v mládí). Výtr. drobounké, bez-

barvé, hladké, elliptiné až kulaté. Cystidy ídce vyvinuty.

Náleží sem veliké množství hub, asto velikých, kompaktn
mas., v lesích, na lukách, pastvinách, v zahradách v lét i na podzim
rostoucích. Zídka kdy jsou trsnaté. Hlavní doba \7-voje jest ale

pec jen podzim, ano i pozdní podzim (T. equestre, portentosum,

nudum). Nkteré naopak objevují se již v kvtnu (T. gambosum).
Hlavním znakem jest výkroj lupen u tené a nesbíhání jich na

teni. Ale vzdor tomu jsou nkteré druhy hygrofanní nesnadno

rozeznatelný od podobných Clitocyb. Skoro všechny vyznaují se

pronikavým, zídka kdy nepíjemným aromátem (T. sulphureum.

lascivum). Tato vn zvláš vynikne, rozmakáme-li mezi prsty

Obr. 34. I. Tricholoma graminicolum Vel., v pir. vel.,

zvtš. výtr., 2. Tr. melaleucum P., v pir. vel., cystidy
a výtr. zvtš., 3. Tr. uliginosum Vel., v pir. vel., zvtš.

výtr.
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kousek houby. Zkušený jmykolog dle ní skoro všechny irvky ihned

poznává. Mnohé druhy jsou velmi lahodné a dobré houby (T. gani-

bosum, equestre, portentosum, columbetta, nudum), jiné ale velmi

•nebezpené. Uvedené jedlé druhy i zaáteník lehce lod jiných druh
mže rozeznati. Saccardo uvádí všech druh 187, Ricken 96 druh.

V Cechách a na Morav roste asi dvakrát tolik druh, než zde

uvedeno.

I. Armillaria. Kl. nehygrofanní, zvlášt v mládí plstí s t. spojený, jež na t.

nkdy Zúnechává kroužek a pod tímto drobné šupinky. T. nevláknitý.

T. bulbigerum

Alb. Schw. 1805.

Obr. 35. C. hlíz-

natá. Kompaktn
mas., na první

pohled r. Phleg-

macium podobná

(ale prach výtr.

bílý a výtr. bez-

barvé). Kl. 3 až

6 cm, nejprv ku-

lovitý, s okr.

podvinutým, bíle

vláknitým, pak Ol^''- 35- Tricholoma bulbigerum Schw., znan zmenš.

sklenuté rozlož.

masové hndavý, na okr. bledší, za sucha hladký, lesklý, za vlhka

velmi slizký, s hojnými strupatými šupinkami, uprosted a v mládí

s velkými bílými plátky po spoleném velu (jako u katmanek). T.

oblý, bílý, na basi brzo hndnoucí a v kulatou velkou (až 3 cm)

hlízu napuchlý, v mládí bohatou bílou kortinou s t. spojený, asi

I cm ti., posléz mkce vlnatý a tísnitý. L.' husté, úzké, zúžen pi-

sedlé, nejprv bílé, pak špinav nahndlé do ervena. Duž. bílá, ne-

vonná. Výtr. krátce ellipt., 7
—8 //.

V lesích, hlavn jehlinatých, v nkterých krajinách (hlavn podhorských)

dosti rozšíena, a nikoliv obecná. 8, 9. U Jevan, ían, Mnichovic, Sázavy

hojn, u Strašíc, Blatné, Kutná Hora (Hajný), Lomnice n. F. (Kop.), Chlu-

mec n. C. (R), Radotín, Karlštejn, Ceskomor. Vys. (Kav.). — Hlíza na basi

t. jest oste oddlena, takže podobnost s Phiegmaciem jest veliká. Jest to

vlastn blovýtrusné Phleginacium.

T. aurantium Schaeff. 1762. . oranžová. Kl. 4—10 cm, kom-

paktn mas., nízce oble sklenutý, s dlouho podvin. okr., šafránové
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áiutoerveuý, hladký, jakoby kožovitý, za vlhka slizký. T. asi zdéli

l)r. kl., I
—

iVíi cm ti., stejnomrné válcovitý, na basi zúžený, pevný,

solidní, hndé šafránové pitiskle šupinkatý a nahoe od blavého

konce oste kroužkovit oddlený. L. ist bílé, dosti husté, nestejn
široké, u i. odsedle vykrojené, pomakáním rychle rezavé. Dužnina

ist bílá, siln po štnicích páchnoucí. Výtr. skoro kulaté, bezbarvé,

4—5 /'•

Význaná houba pro smriny na vápencích okolí Pražského a Karlštejna

od ervence do záí. Po pkném zbarveni a odporném zápachu hned nápadná.

T. focale Fr. 1836. Obr. 36. (T.

rufum Batt.) . límcovitá. Zjev a ve-

likost T. ustale, ale jinak zbarvená.

Kl. 4—8 cm, kompaktn mas., na okr.

,;,yyv;,;jrpj,
v.ijft v mládí podvin. a naervenalou korti-

nou s t. spojený, oble sklenutý, pak

rozlož., hladký, skoro lesklý, živ oran-

žov hndý, radiáln jemn vláknitý,

uprosted nkdy šupinkatý. T. velmi

pevný, solidní, asi i cm ti., na basi

ztenený, rumlkov mrtnatý, s wo-

huiným odstálýrn prstencem, nad tímto

bílý, mrtnatý. L. bílé, husté, pomaká-
ním hndnoucí, široce odsedle vykra-

jené, skoro sbíhavé, posléz lehlé. Duž.

bílá, siln arom. Výtr. ellipt., 4—5 fi

Význaná pro písité bory v Polabí (Lysá. Dvorce, Neratovice, St. Bo-

leslav, Kolín), hlavn na podzim. Také v suchém boru na Pecným u Onde-

jova. — Druh tento mohutn vyvinutým prstenem ukazuje, že by se vlastn

r. Armillaria n.l klásti k r. Tricholoma.

T. stríatum Schaeff. 1762. (T. albobrunneum Pers. 1801, T. sub-

annulaium Btsch.) . pruhovaná. Kl. 5
—8 cm, mas., elast., k okr.

tenký, sklenuté rozlož., lesklý, hladký, za vlhka slizký, erveno-

hndý, vrostlými vlákénky sífovité žíhaný, uprosted zrnitý, na okr.

v mládí podvinutý a trochu plstnatý, v stáí vždy hrub oddálené

šebernatý. T. zdélí pr. kl., i—2 cm ti., válcovitý, pevný, hladký,

blavý, dole hndavý a od hoejší bílé ásti kroužkovit oste od-

dlený. L. huSité, útlé, bílé, v stáí a pomakáním hndnoucí. Duž.

tricholomov vonná, chuti nahoklé. Výtr. vejitokulovité, 3
—

4 f*.

V lesích jehlinat. i listnat. všude sice rozšíena, ale nJKde hojná, od srpna

do íjna. Mnichovice, Cibulka. Motoly, Chlumec n. C. atd. Jest prý jedlá.

Obr. 36. Tricholoma focale Fr.

zmenš.
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T. verrucipes Fr. 1873. . siipinkatá. Prostední velik., sotva

kompaktní, kl. 4--8 cm, rozlož., nízce hrbolatý, hladký, lysý, hily
s žemlovým nádechem. T. sotva delší pr. kl., asi 6—8 mm ti, dole

znan napuchlý, vláknitý, bílý, útle hnd, v stáí ernav šiipin-

katý, nahoe kroužek z téchže šupinek tvoHci. L. bílé, uschlé na-

žloutlé, husté, široké, u t. vykrojené, tenké. Výtr. malé (4—5 .«),

kulat ellipt. Dužnina bílá, silné vonná.

V tráv na pahorcích u Peruce v srpnu 1919 sbíral p. . O. Reisner.

Vzácný druh, Fries uvádí jej od Upsaly, QuHet z Francie (Jura), Bresadola

z Tyrol. Ricken popisuje výtr. falešn.

II. Tricholoma. Kl. bud lysý a suchý, bud slizký, nebo plstí nebo šupinkami

pokrytý, nehygrofanní. T, neokornatlý a obyc. nevláknitý.

a) Kl. za vlhka vice mén slizký.

T. pessundatum Fr. 1821. C. masitá. Velmi tlust a kompaktn
mas. Kl. 10—20 cm, tup sklenutý, masové hndavý, k okr. bledší,

v mládí na okr. podvin., spoe jakoby vrostle vláknitý, za vlhka

slizký, s dobe loupavou hrubou pokožkou, pod touto bílý, ale brzo

hndav skvrnitý. T. kratší pr. kl, hlízovit napuchlý, tlustý (3 až

5 cm), tvrdý, pevný, bily, rezavými šupinkami pokrytý, na konci

jemn plstnatý. L. husté, neširoké, tenké, u t. skoro zaoblen volné,

bílé, ale pomakánim hnd skvrnité. Duž. bílá, nemnlivá, siln

tricholomové vonná. Výtr. malinké, kulovité, 4—5 /'.

V lesích jehlínat., hlavn smrkových dosti ídce. U Mnichovic spo-e, Ra-

dotín (Zvára).

T. colossutn Fr. 1836. C. obrovská. Statná, veliká houba, zbarve-

ním velmi nápadná. Kl. 15
—20 cm, kompaktn mas., ploše rozlož.,

na podvin. okr. plstnatý, za vlhka velmi slizký, za sucha hladký,

lysý, uprosted krvav ervený, na okr. ist bílý, tlust mas. T.
sotva zdélí pr. kl, 3

—
5 cm ti, solidní, k dolejšku zúžený, vždy

rzn smákly až i hluboce brázditý a hranatý, ist bílý, lysý,

hladký, pevný, nahoe plstnatý. L. proídlé, nestejn široké, u t.

nejširší, k okr. zvolna zúžené, zúžen pisedlé, bílé, tak jako t.

pomakánim ihned ervenající (krvav). Duž. bílá, na ezu ržová,

bez zápachu. Výtr. ellipt., 10— t2 /<.

Na napadaléni listi a smetí v lesích listnatých ídce. 7, 8. Na IMechái

u Mnichovic. sv. Ivan (Špaek), Chuchle (R), Radotin, Roblín. — Krásná, ve-

liká houba, ervenáním lehce poznatelná. V mém roztoku sezelená.

T. ustale Fr. 1818. . osmahlá. Kl 4
— 10 cm, ztuha mas., ploše

sklenutý, pak rozlož., oby. zprohýbaný, na okr. tenký, ostrý, lysý,
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hladký, lesklý, ervenohnédý, pi okr. bled žemlový, nevláknitý, za

vlhka slizký, na okr. v mládí podván. T. sotva zdéli pr. kl., i
—2 cm

ti., válcov., na basi ztenený, solidní, bílý, pevný, zranním a

v stáí hndý (proto obyejn ervenohnd strakatý). L. husté,

dosti úzké, tenké, siln vykrojené, sotva sbíhavé, bílé, ale zranním

ihned ervenohnd skvrnité. Duž. bílá, pak ervenající, se slabým

mýdelným zápachem. Výtr. hruškovit kulov., k basi •^tažené.

5
—6 fí.

v lesich jehlinat., ale hlavn listnat. od srpna do podzimu všude hojná.

Tvoívá celé houfy a kruhy, nkdy jest i trsnatá. — \' smrí u Srhska za Karl-

-štejnem v íjnu 1014 jsem sbíral odrdu s kl. uprosted, vyniklou zónou zna-

eným, s t, na konci zrnekatým, bílým (var. zonale m.).

T. pseudoiíraacium sp. n. C. plžatková. Menší, slizká. Kl. 3
—4 cm,

mírn mas., sklenutý, pak skoro rovný, dlouho s podvin. okr., za

vlhka nejvýš slizký, asto lalonatý a nepravid., hladký, lysý,

uprosted ervenohnédý, k okr. žemlový. T. zdélí pr. kl., asi i cm

ti., k basi zvolna ztenený, nahoe asto smákly, bílý, ale v stáí

hnd mrtnatý, pod kl. hrub zrnekatý, pevný. L. proídlé, široké.

k t. zvolna zúžené, obloukovit prohnuté a krátce sbihavé, šedav

blavé, zranním sotva se barvící, neskvrnité. Duž. neist bílá,

siln tricholomov vonná (jako T. flavobrun.). Výtr. krátce ellipt..

v trsech a lui=lých houfech v starém jeLllovém lese u Hrusic (Mnich.)

v záí 191 5.
— Jest sice píbuz. ped., ale vytknuté znaky jsou pozoruhodné.

T. flavobrunneum Fr. 1818 . (T. fulvum Bull.) . plavohndá.

Vtší, kompaktn mas., siln aromatická. Kl. 4— 10 cm, tlust mas.,

nízce sklen., pak rozlož., cihlov hndý, s temným stedem, vláknit

protkaný, posléz tmav drobn šupinkatý, slizký a hladký. T. zdélí

pr. kl., I—3 cm ti., solidní, pevný, dole ztluštlý, podél vláknit

mrtnatý, hndý, nahoe bledší. L. husté, žlutavé, pak erven
skvrnité, na ostí hndavé. Duž. žlutavá, siln tricholomov vonná.

Výtr. kulat ellipt, 5
—6 /*.

V lesích, hlavn smrkových, ale také v listnat., hlavn pod bízami všude

v lét a na podzim rozšíená a vždy lehce poznatelná. — Jest prudce jedovatá,

ale vaením nebo smažením pozbývá otravných úink. Sám jsem i s celou

rodinou prodlal prudkou otravu. — U Netolic sbíral r. 1917 p. ed. Hampl
odrdu s t. naržovlým a pomakáním ervenajícím, s duž. bílou, na ezu

naržovlou, bez vn (var. netolicense m.). Teba dále ješt sledovati.

T. sejunctum Sow. 1799. (A. leucoxanthus Pers.) C. odlišná. Ve-

lice podobná a píbuzná T. equestre. Kl. hndav a žlut peestý,

k okr. žlutavý nebo zelenavý, hust vrostlým,i tmavšími nitkami pro-
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tkaný, na okr. plstnatý. T. a 1. bílé, jen na ostí nkdy nabhlé,
Duž. pevná, bílá, jako u T. equ. vonná. Výtr. vejité, 5

—
7 /<.

V suchých borech dosti rozšíena, od srpna do záí. Mnichovice, ev-
nice, Strašíce, Cekanice, Kladno atd.

T. fucatum Fr. 1821. C. peestá. Trochu útlejší, kl. brzo .skoro

celý žlutý, brzo na pl žlutý a na pl šedý, s ernavým hrbolem a

ernými nitkami protkaný. T. více mén žlutý, 1. útlé, široké, k okr.

nažloutlé. Výtr. kulaté, 5
—6 /.•. Duž. nevonná.

V mokrých lesních mechatinách, celkem ídce, již v srpnu. U Struha-

ova. Lysé, Karlštejna, Ondejova, evnic.

T. subfuscutn sp. n. C. nahnédlá. Podobná a píbuz. T. sejunc, ale

kl. stejnomrn hndý. Kl. 3^
—

5 cm, kuželoivitý, hladký, lesklý,

asto trhaný, hndý', uprosted skoro erný, k okr. nažloutlý, bez

vláken a šupinek. T. i cm ti, podél vláknitý, pevný, bled na-

žloutlý, í hustými, odstálými, hndými šupinkami. L. hlubokým
úhlem vykrojené, trochu sbíhavé, bichaté, proídlé, bílé, posléz

špinav nahndlé. Duž. bílá, siln jako zelenka vonná. Výtr. kulaté,

k basi síažené, 4—5 ,«. Cy&t. veliké, vakovité.

V starém jedlovém lese na He u Tehova a u Hrusic. 8, 1914. —
L. jsou asto na osti nažloutlé. Britzelmayr uvádí z Bavor píbuz. T. por-

tenítferiiní, stojící asi uprosted mezi T. portentosum a T. fucatum, ale popis

jest nedostatený a výtr. dle udání 9^12 „.

T. quíuquepartítum Fr. 1821. C. ptidílná. Zevnjšek i velikost

zelenky. Kl. 3
—8 cm, kuželov. sklenutý, na okr. obyejn lalonatý,

liladký, lysý, žlutý až šafránový, radiáln vláknitý (ale bez erných

vláken). L. široké, hluboce vykrojené, ist bílé. T. i—2 cm ti.,

málo delší pr. kl., válcovitý, k basi zúžený, dokonale hladký, lesklý,

lysý, bílý. Dui. bílá, jako u zelenky aromatická. Výtr. kulaté,

4—5 /t. Cyst. na ostí hojné, veliké, kyjovité, palioovité a i jinak

utváené.

V sucliych borech, na Pecným u Ondejova, Chlumec n. C. (R), Žehu-

šice v Žel. Horách (Maxim.). Jest vzácný druh, posud jen v Anglii a Švédsku

pozorovaný.

T. equestre L. 1755. (A. aureus Schff., A. flavovirens Pers.)

. zelenka. Kl. 4—8 cm, nejprv zvoncov. sklenutý s podvin., sotva

pl&tnatým okr., pak ploše rozlož., asto zprohýbaný, tlust a elast.

mas., na okr. ostrý, olivov až i hndav žlutavý neb zelenavý, za

vlhka slizký, tmavji žilkovaný, hladký. T. i 1. sírožluté, t. asi

I cm ti., sohdní, pevný, dole sotva ztluštlý, nepatrn mrtnalý. L.

husté, hltiboce a široce vykrojené, zranním a v stáí se nebarvící.
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Duž. blavá, rozemnuta líbezn vonná. Pokožka lehce loupavá

Yýtr. podlouhle ellipt., 6—7 /<•

V suchých, borových lesích na podkladu kemitém, vždy až na konci zái

a pak až do konce listopadu, asto ješt pod napadlým snhem, dokud ne-

mrzne. Jest to výborná jedlá houba podzimní. Sbírá se všude a také na Praž-

ský trh /'árove s násled. v množství dováží. V žádné krajin neschází a

zvláš hojnou jest v písitých borech v Polabí, na Turnovskn a v cenomanské

oblasti severních ech.

T. portentosum Fr. 1836. . havelka. Tvar i velikost ped., ale

šedivá. Kl. nepra vid. zprohýbaný, na okr. oste zlomený nebo pod-

vin., v mládí skoro erný a kuželov., pak rozlož, a trochu hrbolatý,

hladký, lesklý, ernými a ern fialovými vlákny na hile pud ží-

haný, za sucha s radiáln trhanou pokožkou, za vlhka slizký. T.
bílý, s nádechem žlutavým, hladký, lysý, jen nahoe trc-chu mrtnatý.

L. bílé, ale také s nádechem žlutavým, posléz i trochu do šedava.

široké, tlusté, široce vykrojené. Duž. bílá, sotva kde pižloutlá

fhlavn pod loupavou pokožkou), slab zelenkov vonná. Výtr.

krátce ellipt., 4—5 /'.

Roste zpravidla ve spolenosti ped. v písitých, suchých borech na pod-

zim po celých Cechách a sbírá se rovnž jako dobrá jedlá houba pod jménem
»šedívek, havelek nebo koiek«.

T. respleiidens Fr. 1857. . bílá. Velikost a tvar asi jako T. Co-

lumbetta. Kl. 6—10 cm, dosti mas-., mírn sklen., s rovným okr.,

bílý, ale uprosted s odstínem šliitavoselenavým neb i hndavým.
hladce hedváb, vlákntý, upro&ted vždy více nnén roztrhan šti-

pinkatý. T. asi zdélí pr. kl., elast. pevný, bílý, hladký, vláknitý,

stejn ti., nkdy smákly. L. bílé, tenké, velmi sir., u t. úhlem vy-

krojené a sbíhavé. Duž. bílá, dosti siln tricholomov vonná, ne-

barvící se. Výtr. kulaté nebo skoro hruškovité, velmi nestejn velké,

vtší 5—7 /'•

V kovináli a hájích vzácn. Posud jen v okolí Pražském. 10. 1014.

T. Columbetta Fr. 1821. (Ag. albus Pers.") . holoubková. Celá

houba snhobílá, kl. 4—10 cm, mas., nejprv sklenutý, pak rozlož.,

asto vlnit zprohýbaný a excentrický, hladký, hedvábn lesklý,

asto s karmínovými skvrnami, na okr. jemn plstnatý. T. zdélí

pr. kl., I—2 cm ti., dole sotva ztluštlý neb i ztenený, pevný, so-

lidní, podél hedváb, pruhovan vláknitý, lesklý, asto potoený. L.

hluboko v3krojené, dosti husté, tenké, s vlnitým ostím. Duž. bílá,

pomakáním lahodn jako stemchový kvt vonící. T. na basi, kde

se spojuje s prstí, vždy zelenomode zbarvený. Výtr. vejit kulo-

vité, 4—5 f'.
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v lesích listnatých od srpna do podzima všude dosti rozšíena. Ráda v be-

zinách a buinách (tak u Jcvan). Svr.u liedvábitou blosti, vni a kanninovymi

skvrnami na starších kloboucích snadno poznatelná. Jest výborná, jedlá houba.

b) Kl. suchý, plstnatý neb šupinatý.

a) Kl. více mén šedý, 1. mladé bílé.

T. rostratum sp. n. . .^.obanitá. Kl. 4—6 crn, dosti mas., kušelo-

vitý, v dlouhý ostrý zoban vybíhající, na okr. asto vlnitý, pHtiskle

liladce vláknitý, stíbit lesklý, našedivlý, sucliý. T. dlouhý, vál-

covitý, pevný, asi i cm ti., dole sotva ztluštlý, podél vláknitý,

hladký, nahoe slab poprášený, dole nepatrn masov nabhlý. L.

husté, široce bich., u t. hluboce vykrojené, krátce sbihavé, ist

bílé, nemnlivé, ,na 'OStí trochu zoubkaté. Výtr. kulovité, 4
—

5 /<•

Cysfc. dliouhé, mitkoiwité, 'tuipé, hioljné. Duž. nemnlivá, bez zápachu.
V suchých smrinách sem tam, ale vzácnjší, na podzim. U Mnichovic,

Prahy, v Polabí. — Považoval jsem ji d^íve za odrdu T. terreum, od níž se

liší kuželovitým kl., hladce stíbitým.

T. terreum Schff. 1702. (A. myomyces Pers., A. ni^roniárí^nnat.

Lasch.) . pozemka. Kl. 5
—

7 cm, mas., k ostrému okr. ztenený,

dosti kehký, nejprv kuželov., pak rozlož. ^ ostrým hrbolem, smutn

šedý, nelesklý, uprosted tmavší, celý mkce odstále chlupatý, asto

zprohýbaný a lalonatý. L. široce bich., ist bílé, u t. vykrojené,

dosti husté, na 'OSti zoubkaté, posléz šedavé. T. asi zdélí pr. kl.

asi I cm ti., válcovitý, leskle bílý, dosti mkký, podél vláknitý. Duž.

bílá, slab tricholomov vonná. Výtr. kulov. ellipt., 4—5 ,"

V lesích všeho druhu od kvtna po celé léto a zvlášt hojn na nndzim,

zpravidla v množství pohromad, ale nikoliv v trsech. Zvlášt význaná jest

pro vápenné porosty erné borovice (tak u Prahy). Také jsem nalezl formu

s kl. ervenolindým. Lid houbu tuto hlavn na podzin: sbírá a používá (»pn-

zemky« nebo »popelky«). Ale jest to špatná houba, má zvláštní, nepíjemnou

píchu. Prodává se také na Pražském trhu.

T. argyraceiim Bull. 1789. C. stíbitá. Kl. 3—5 cm, zvoncovit

sklen., pak rozlož., vždy s malým hrbolem na temeni, hladký,

hedváb, lesklý, na blavé nebo pisedlé pd spoe hnd pitiskle

hedváb, vláknitý aš šupinkatý, na okr. dlouho plstnatý. T. rovný,

válcov., sotva dole ztluštlý, hladký, lysý, pevný, podél iitle leskle

vláknitý, solidní. L. úzké, velmi husté a útlé, cist bílé. Duž. vonná

jako u zelenky. Výtr. krátce ellipt., 3
—

4/'.

V houfech na kraji smrkového lesa u .Slivence vedle T terreum, od nhož

již vní se liší. 9, 1918, u Karlštejna fio-o. 6). Popis u Rickcva se ve všem

neshoduje.
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T. gausapatuni Fr. 1874. C. vláscnitá. Kl. 4—8 cm, tupé kulovité

^rvoncovitý. pak rozlož., nehrbolatý, tmav šedý, suchý, hedváb,

vláknitý, hustými, odstálýini, tmavými šupinkami pokrytý, s okr.

mírn pcdvinutým a hust bíle pavuinatým, takže vzniká s t.

souvislá kortina. T. zdélí pr. kl., i—i^ cm ti., válcovitý, bílý.

liedvábit vláknitý. L. velmi sir., široce vykrojené, trochu sbíhavé,

ist bílé, pak s šedavým odstínem. Duž. bílá, jen slab rozemnuta

vonná.
V lese nad Chuchlí hojn, od ervna do podzima, u Karlštejna. — Jest

ovšem píliš píbuzná T. terreum a snad jen její plemeno se zaobleným kl.

;i vyvinutou kortinou.

T. scalpturatum Fr. 1836. C. šed žemlová. Ve všem podobná a

jííbuz. T. terreum. Kl. 4—6 cm, tup kuželov., pak rozlož., s tu-

])ým hrbolem, tence mas., svtle špinav šed žemlový, tmav hn-

dými, cdstálými šupinkami hust pokrytý, uprosted 'tmavší, suchý.

T. sotva delší pr. kl., 7
—

15 mm ti., rovný, hladký, lysý, špinav
bílý, na konci slab pomouený. L. husté, tenké, dosti úzké, u t.

zaoblené nebo vykrojené, bílé, ale v stáí od kraje kl. žloutnoucí,

posléz celé sírožluté. Duž. bílá, siln štnin páchnoucí. Výtr.

okrouhle ellipt., pemalinké (3
—

4 /<).

V borových lesíkách nad Motoly v listop. 1915 (Reisner). — Jest sice

rozhodn rozdilný od T. terreum, ale nemohu z popisu Friesova zjistiti, je-li

jeho druh s naší houbou totožný. Na naší nevidím velový závoj na oKr. kl.

a
výtr.^ jak je Ricken popisuje, jsou rozdílné.

T. virgatum Fr. 1821. (T. murinaceum Bull.) C. žíhaná. Zjev
i velik. stejné jako u T. portentosum. Kl. 4—8 cm, tup kuželov.,

hladký, lysý, šed stíbit lesklý, jemnými vlákny žíhaný, suchý,

v stáí trochu šupinatý, posléz rozlož, a hrbolatý. T. bílý, hladký,

lysý, lesklý, stejn ti., štíhlý, delší pr. kl., asi i cm ti., tvrd elast..

pak dutý, podél vláknitý, pomakáním erven fialovící. L. blošedé,

s tmavým ostím, široké, husté, u t. vykrojené. Duž. blavá, siln

oste páchnoucí a oste hoce chutnající. Výtr. vejité. 7
—

8/'.

v listnatých lesích velmi vzácn. U Chlumce n. C. v záí 1916 sbírala

Rigellov.

P) Kl. IHákový, 1. bílé s ostím ervenavým.

T. Schustlerí sp. n. C. Schustlerova. Velmi tvrd kompaktn mas.,

prostedn veliká, liláková. Kl. 5
—8 cm, nízce sklen., s širokým

tupým hrbolem, nejvýš tlust mas., na tízce podvin. okr. útle plst-

natý, suchý, hladký, lilákový, ale skvrnit pobledlý. T. asi zdélí
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pr. kl., I—1V2 cni ti., válcovitý, dole neztluštlý, pevný, útle plst-

naté suchý, blavý (nikoliv hladký, nevláknitý), sem lani lilákov

nabhlý. L. proídlé, velice úzké, zúžen pisedlé, velice tlusté, bílé

ale na ostí erven liíákové. Duž. bílá, trochu odporn páchnoucí.

Výtr. ellipt., šikmo pišpiatlé, 5
—

7 //.

V listnatých hájích u Karlštejna (vápno) v záí 1917 sbíral p. dr. Schustler.

— Patí do píbuz. T. orirubens Qué!., ale jisté rozdílná a krásn znaky vy-

znaená.

y) Kl. žemlový, 1. žlutavé.

. T. acerbutn Bull. 1792. C. hoká. Nejvýš tvrd a tlust kompaktní.
Kl. 8— 12 cm, mírn sklenutý, dlouho na okr. podvin. žluté plst-

natý, žebernatý a kapky ronící, hladký, suchý, jakoby jemn pls:-

natý, žemlový. T. krátký, 3
—

4 cm ti., tvrdý, pevný, jemn same-

tov plstnatý, žlutavý. L. pehusté, úzké, zúžen pipojené, bledé

žluté. Duž. bílá, hoké chuti. Výtr. skoro kulaté, 4
—

5 /r Cysí. ty-

inkovité, tupé.

V listnatých lesích vzácn. V dubin na Plechái u Mnichovic, 8, 191 5.

Pod dubem ve Studeném u Kuchanovic (Kudrna), Herm. Mstec (Kudrna),
Ml. Boleslav (Knr).

T. lacunosum sp. n. C. jamkovitá. Trsnatá, bílá, nejvýš tvrdá.

Kl. 5
—8 cm, oble sklenutý, pevný, na okr. lysý, ostrý, suchý, ne-

isté žemlový, jakoby bíle ojínný a síovit žilkovaný, u kraje

bílý. T. sotva delší pr. kl., i—1>4 cm ti., solidní, petvrdý, hladký,

lysý, bílý, trochu podél útle vrásitý, na basi ztluštlý a celým

systémem dr a jamek proniklý. L. velmi široké a ídké, u t. za-

oblené, bílé, ale pomakáním, slabé hndnoucí. Duž. bez zápachu.

Výtr. kulovité, v stopeku stažené, 5 /<• Cyst. malé, sloupkovité nebo

tup vetenovité.

Na holé, humosní zemi v bezin staré nad drahou u Mnicliovic, 8, 1918.

Obyejn jest nkolik kus dohromady srostlých. — Jest píbuz. pedcli., ale

velice rozdílný.

T. psammopus Kichbr. 1873. C. modínová. Kl. 3
—6 em, tup

sklenutý, dosti mas., tuhý, pak rozlož, a asto roztrhaný, v mládí

s okr. podvin., plstnatým, na povrchu suchý, v mládí hust pitiskle

plstnatý, v stáí skoro šupinkovitý (kozový), žemlové okrový. L.

nejprv husté, pak dosti proídlé, u t. vykrojené, trochu sbíhavé

v mládí bílé, pak hnd skvrnité až i celé hndavé, mrtnaté. T.

sotva delší pr. kl., asi i cm ti., satva dole ztluštlý, blav, ale re-

zav hust mrtnatý, rovný, dutý, dole pak nahndlý. Duž. bílá,
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mírné chuti, slabého zápachu iiiydelného. Výtr. kulovité až hruš-

kovité, 4'
—6 .".

Stálý prvodce modín v léto až do podzima, všude hojná. — Ricken

opt popisuje výtrusy lalešn.

T. pysmaeum sp. n. C. maliká. Drobounká, ale dosti tvrd a

tlust mas. KI. i—3 cm, záhy rozlož., nehrbol., uprosted erno-

hndý, k okr. v hrubá hndá vlákna a šupiny na žlutavé pud roz-

puštný, bez kortiny. Tr. sotva zdélí pr. kl., 2—4 mm ti., bílý.

hladký, dole ztenený, pak dutý. L. husté, hlavé s tonem citró-

novým, u t. hluboce vykrojené, široce bich., tlusté, hrubé, nestejn
šir. a dlouhé. Výtr. malinké (3

—4 ."). vejci tokulovité, k basi sta-

žené, s velkým tlískem.

Na zetlelém jehlií v smrkovém lese pod Butovicemi (na vápn) po-

spolit. 10, 1918. — Jest podivuhodný druh, z pibuz. T. scalpturatum, která

jest mnohem vtší. Kl. jest strakatý.

T. aestivum sp. n. . letní. Kl. 2—4 cm, dosti mas., na okr. oby-

ejn zprohýbaný, sáhy rovn rozlož., uprosted s znalým hrbolem,

bily, na temeni špinav hndý, kolem stedu v kruhu s hndými
odstálými šupinkami, asto mramorovit trhaný. T. kratší pr. kl.,

3
—4 mm ti, nevláknitý, posléz dutý, šed okrový, bíle ojínný, asto

excentrický. L. velmi husté, úzké, lítlé, u t. zaoblen volné r.ebo

slab pirostlé, nesbíhavé, šedožluté. Výtr. kulaté, pemalinké,

3
—4 ,". Bez zápachu.

Na okraji smriny na suchém výslunném míst na Pecným u Ondejova.

8, 1915. — Myslím, že patí do pibuz. T. caelatum Fr., jež má podobný kl.,

podobn zbarvené 1., ale jest menší, výtr. vtší, ellipt., t. hndý.

o) Kl. ervenohndý, šupinatý.

T. vaccinuni Pers. 1801. C. kravská. Kl. 3
—8 cm, elast. masitý,

nejprv polokulatý, pak rozlož., uprosted asto vmáklý neb i hrbo-

latý, na ostrém tenkém okr. dolu sehnutý a velice podvin. a hust

dlouze rezav huatý, ervenav hndý, hrubými, vláknitými, odstá-

lými šupinami bohat pokrytý. T. pevný, elast.. i—2 cm ti., solidní,

bledý, pak ale hnd ervený, mrtnat vláknitý, na konci blavý.

L. dosti husté, velmi šir., u t. hluboce vykrojené, malounko sbí-

havé, uprosted nejširší, bledé, hnd skvrnité, pak hndé. Výtr. ku-

lovit ellipt., 4
—

5 i". Páchne odporn tíslov.

v jehlinatých lesích, hlavn pi okrajích na podzim velice obecná houba.

zpravidla ve velkých houfech. Považuje se za jedovatou. Od nezkušených ne-

zídka bývá sbírána jako václavky, od nichž již zápachem, nedostatkem bílého
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závoje a netrsnatýrr. vzrstem hned se liši. — Schroeter neprávem staví ji do

samostatného rodu Cortinelhis, nebo násled. druh tsn se k ní pipojuje.

T. imbricaíuni Fr. 1815. . stechovitá. Úpln podobná ped. Kl.

5
— 10 cm, tup zvoncov., elast. mas., na zlomeném okr. tenký, na

bélavé ervené pd odstále hrub ervenohíiéd šupinatý, na temeni

tmavší, na okr. nepodvin. hladce vlásenitý. T. so'tva zdéli pr. kl.,

asi I cm ti., válcov., k basi ztenený, solidní, bled naervenalý,

nahoe bíle mrtnatý (nekroužkovaný), bez vlásenité kortiny. L. bílé,

zranním hnd skvrnité, hus.té, tenké, hluboce vykrojené, nestejn
široké a na ostí nerovné. Duž. v kl. ist bílá, nemnlivá, v t.

ervenající, bc::; zápachu. Výtr. krátce ellipt., 4
—

5 /'.

V jehlinatých lesích na podzim, ideji než ped. U Mnichovic a Jevan

hojn, Strašíce, Písek, Bchovice, St. Boleslav. V mé tekutin barví se tešov.

T. subimbricatum sp. n. . pistechovitá. Velice tlust kompaktn
mas., kl. 8—12 cm, ploše sklen., na ostrém, tenkém, jemn plstnatém

okr. podvin., velice tlust mas., suchý, hladký, ervenohndý, záhy

v drobounké, pitisklé, ervenohndé šupinky na žlutavém podkladu

rozpuštný. T. krátký, tlust hlízovitý (3
—4 cm ti.), pevn solidn

mas., hladký, lysý, jen nahoe iitle mrtnat zrnitý (bez ostrého ome-

zení), blavý, pomakáním hndnoucí. L. husté, útlé, velmi úzké,

u t. vykrojené, bílé, ale v stáí naervenalé. Duž. mírná, bílá, slab

aromatická, na vzduchu slab hndnoucí. Výtr. kulaté. 4
—

5 /'•

V lesních travinách u Dobíše v íjnu 1918 sbíral p. u. Tatar. — Jest

píbuz. ped., ale mnohem statnjší, jemnji šupinkatá, tlust mas., s hlízo-

vitým t.

T. inodermuin Fr. 1854. (T. rufum Pers.) . hndoervená. Ze-

vnjšek asi jako u T. ustale. Kl. 4
—8 cm, tup kuželov. zvoncov.,

pak sklenuté rozlož., široce hrbol., kompaktn mas., na mkce plstna-

tém okr. dlouho podvin.. smutn hnd ervenavý, zvlášt k okr.

drobounce husle šupinkatý a vláknit trhaný. T. asi dvakrát delší

pr. kl., asi i cm ti., stejn ti., elast. pevný, dole hndav mrtnatý,

nahoe jemn bíle plstnatý. L. husté, neširoké, u t. úzce vykro-

jené, nejpry bílé, ale brzo ervenav skvrnité, posléz ervenohndé,

Duž. dosti s-iln sladce trichol. vonná, bledá, na vzduchu ervenající

Výtr. ellipt. hruškovité, 5'
—6 ."•

V jehlinatých lesích, v meciui a vesovin vzácn. V boru na Plechái

u Mnichovic (10, iqm), v borech u Lysé hojn, u Srbska hojn.

T. Preslii sp. n. C. Preslova. Velmi tlust mas., statná, kl. 8 až

16 cm, tlust mas., ploše sklenutý, nepravid. zprohýbaný, nehrbol.,

na hladkém povrchu jemn a hust tmav šupinkatý, uprosted ma-
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Zf šedohndý, pak okrový, na okr. blavý. T. skoro kratší pr. kl.,

I
—2 cm ti., dole sotva ztluštlý, blavý, jemnými šupinkami šedavý.

L. dosti oddálené, velmi tlusté, ale kehké, velice široké (i
—2 cm),

u t. vykrojené, nejprv bélové, pak šedé, v mládí sranéním ervena-

jící. Dliž. šedav blavá, na vzduchu ržové nabíhající, rozemnuta

siln jako zelenky vonná, trochu ostré chuti. Výtr. podlouhle

ellipt.. 5 ,".

\ n.l;ul>\h siniinách ve spolenosti ryzc u Habru a Mnichovic ídce,

8, 1913.
--

jest pibližná T. orirubens Qiiél., ale rozdílná.

c) /\7. nachoiié plstnatý, 1. zlatožluté.

T. rutílaiis Schaeff. 1770. (A. serrotus Bolt.) C. ervenožliitá. Kl.

6—10 cm, pra vid. polokulov. sklenutý, pak rozlož., mas., tuhý,

v mládí mechovou suchou plstí pokrytý, pozdji plstnat šupinatý,

na žluté pd ervenavý. T. zdélí pr. kl., asi i cm ti., válcov., velmi

pevn tuhý, erven a žlut strakatý, jemn šupinkatý. L. husté,

masité, u t. zaoblené, zlatožluté, na tlustém ostí plstnaté. Duž.

žlutá, šavnatá, slabého zápachu. Výlr. skoro kulaté, 5
—6 fi. Cyst.

na ostí pehojné, peveliké, vakovité kyjovité.

Na starých paezech jeblinat. strom po celé léto všude hojn, nkdy
i v trsu po 2^ 4. Úlilcdná a lehce poznatelná houba, jiným irvkám nepoilobná.

Jest jedlá a chutná. \'aením zerná.

c) /\/. hladký, suchý, nevláknitý, nešupinafý.

X) rijciuíté fricholomové Zfonné.

T. saponaceum l*'r. 1818. (A. luridus A. Sch.) . mýdlová. Kl.

5
—8 cm, zvoncov. sklenutý, pak rozlož., nkdy tup málo hrbol.:

sem tam lalonaiý, elast. a ])evn mas., nejprv hladký, šedavý, ne-

lesklý, s odstínem olivovým neb i nahndlým, nkdy celý matn
tmavošedý, jen pi okr. blavý. na okr. slab plstnatý a 'pomakáním
nezídka naervenalý. T. zdélí pr. kl., asi i cm ti., dole vetenovit

ztluštlý. pevný, blavý, malounko mrtnatý. L. proídlé, u t. vykro-

jené, nejprv bíle nebo voskové bélavé pak žluté, zranním ervena-

jící. Duž. v mládí bílá, pak ale na vzduchu narúžovélá, silné niý-

delné aromoiická. Takc t. pomakáním ržoví. Výtr. kulov.

ellipt., 4—5 /'.

Tllavn v jehiinat. lesích, jmenovit ve stinnýcli smrinách všude hojná,

f)d srpna do podzima. — Jest zbarvením velice mnlivý druh, ale zvláštní

aroma zstává v/.dy --tejné. Pozoruhodné jsou zvlášt tyto dv odrdy: Var.
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squamulosum m. s menším, syl šedým k!., s i. hrub rýhované vláknitým,

dole zteneným a erné šupinkatým. Var. fnscatiiin m., s kl. hndým, pod po-

kožkou rychle ervenajícím, s t. bílým, ervenolind šupinatým. První sbíral

jsem v bezin u Mniciiovic, druhou obdržel jsem od Chlumce n. C. (R).

T. miculatum Fr. 1824. C. neervenající. Velice podobná a pí-
buzná ped., ale zranním na vzduchu neervená, 1. jsou široce pi-

rostlé, ist bílé. Kl. svtle šedý nebo olivov šedý, uprosted na-

hndlý. T. bily, hladký, lysý, dole ztluštlý, kdenovit protáhlý.

Voní silné píjemn.
V Bavoích prý v dubinách, také ve Švédsku. Já ji sbíral v habin pod

Struhaovem, kdež se co rok objevuje v srpnu.

T. uinbrinum Pers. 1828. . stinná. Kl. 5
—8 cm, tup sklen., málo

hrbol., elast. tlust mas., hladký, lysý, te^in šedohnédavý, uprosted

poslézv erné bradavky rozpukaný. T. asi i—2 cm ti., elast. pevný,

dole vždy v koen zúžený a trochu n'aervenalý, podél hrub vlák-

nitý. L. nápadn široké, u t. hluboce vykrojené, velmi proídlé,

bílé. Duž. bílá, nemnlivá, tricholomov vonná. Výtr. kulaté, 4
—

5/^.

V smíšeném lese u Mirešovic, 9, 1918. Jednotliv. Podobá se Collybia

platyphyila, ale tricholomov aroma ji hned prozrazuje. Popis Rickenv se ve

všem neshoduje.

T. ionides Bull. 1791. . violková. Kl. 3
—

4 cm, pravideln okrou-

hlý, oble nízce sklenutý, sotva hrbol., lysý, hladký, tence elast. mas.,

Hlukové ervený. T. sotva delší pr. kl., 3
—4 mm ti., rovný, elast.,

podél vláknitý a drobné ervenavé mrtnatý, na basi dlouze hust

vlásenitý. L. bílé, zfelnii husté, široce pirostlé a šebernaté sbíhavé.

Výtr. váloov. ellipt., 5
—6 f*. Voní jemn tricholomov.

Na lesním humuse v suchých místech vzácn. Vždy hust trsnatá, vlá-

šením na basi spojená. U Kutné Hory v snirin sbíral v srpnu 1915 p. Ed.

Hejny. — Druh tento vlastn znan se odchyluje od r. Tricholoma.

T. cerinum Pers. 1801. . vosková. Malá houbika píjemn okro-

vé slutá, za sucha kožovit vosková. Kl. 2—3 cm, oble sklenutý, pak

rovný, úplné hladký, nelesklý, pravidelný, na okr. úzce podvinutý.

dosti mas. T. delší pr. kl, 1—3 mm ti., stejn ti., dole sotva ztlu-

štlý. podél vláknitý, solidní, tuhý, jemn mrtnatý, svtle okrov

žlutý. L. velmi husté, u t. vykrojené, k okr. zvolna zúžené, pomr-
n dosti tlusté, krémové neb i isté sluté. Duž. žlutavá, mírné chuti,

zápachu nepatrného.

Na humusních suchých místech, obyejn v opadalém jeiilií modín

a smrku v.íude vzácn. 7 9. U Mnichovic na více místech, na Sázav, Onde-

jov. Lysá. Bývá v trsech a vždy tvoí kolonie nebo kruhy.
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ji I Odporn siln páchnoucí.

T. sulpliureum Bulil. 1783. . sírová. Kl. 3
—6 cm, tuhý,

sklenutý, pak rozlož., tup široce hrbol.. asto zprohýbaný. suchý,

matný, v mládí pejemn pýitý, pak lysý, sírožlutý, nkdy s tonem

pihndlým. T. zdélí pr. kl., asi i cm ti., od dola nahoru ztenený,

asto smákly a dole ohnutý, solidní, jemn podél vláknitý, sírožlutý,

nahoe žlut pýitý. L. oddálené, široké (uprosted nejširší), u t.

vykrojen, trochu sbíhavé, sírošluté. Dužnina sírožlutá. Páchne bez

pomakání pronikavým, odporným aromátem (trochu jako konopí).

Výtr. kulov. hruškovité, k liasi stažené. 8— lo //.

V suchých, jehlinat. i listnatých lesích všude sice rozšíena, ale nikde

hojní-. 7
—

9. Mnichovice, Bchovice, ernošice, Davle, Karlštejn, Slané, Ko-

korín. Kutná Hora, Tebo, Qiluniec n. C., Pisek. — Od zelenek lehce se

rozeznává již zápachem.

T. Cordae sp. n. C. Cardova. Kompaktn mas., bílá, znan velká,

páchnoucí. Kl. 4—8 cm, tlust mas., nízce sklenutý, na jemné plstna-

tém okr. dlouho velice podvin., k okr. vrostlými vlákénky žíhaný.

bílý, suchý, hladký. T. zdélí pr. kl., stejnomrn váilcovi'tý, asi i an
ti., pevn elast., bílý, hladký, dole trochu vláknit mrtnatý, nahoe

hrubými žlutavými zrneky posetý. L. velmi husté, dosti šír., u t.

úzce vykrojené, na ostí trochu zoubkaté, ist bílé, pomakáním
rezavé. Duž. bílá, silné páchnoucí jako ped. Výtr. kulov. hruško-

vité. 4—5 fi.

v písitém smrkovém lese nad Radotinem v íjnu 1914 sbíral p. insp.

Hedrych. Domnívám se, že jest píbuzná T. sulphureum. Pipomíná také

T. auranlium, ale nemá kortinový kroužek na t.

T. lascivum Fr. 182 1. . smrdutá. Kl. 5
—12 cm, velmi mas., nízce

sklenuly, pak rozlož, až i prohlubený, asto nepravidelný a ex-

centrický, s okr. velmi zteneným, trochu hrbol., suchý, hladký,

velmi lesklý, špinavé bélavý až i košové nahnédlý s odstínem okro-

vým, uprosted pejemn vrostle šupinkatý. T. kratší pr. kl.,

1
—2 cm ti., válcovitý, asto zahnutý, elast. pevný, bílý, bíle mrtnat

vláknitý. L. velmi husté, sotva u t. vykrojené, malounko sbíhavé.

rejprv isté bílé, pak špinavé hlínové, nemnlivé, tenké, dosti úzké.

Duž. bílá. Výtr. skoro kulaté. 3-
—

5 ."• Páíme velmi intensivn asi

jako ztuchlá mouka.
y koloniích nebo kruzích, asto i v trsech, na suchých travinách, pahor-

cích, lukách, vdy ivimo les, od srpna do ijna všude dosti rozšíena. — Udáni

Rickenovo i popis neshoduje se dobe s naším a Frie.<:v jest píliš struný.

Fries praví »in quercetis campestribus*. Kdo jednou tuto ošklivou houbu po-

znal, vždycky ji pak lehce od jiných ro/ezná.
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T. Olgae sp. 11. C. Olina. Velikost i pc doba ped. Kl. 4—6 cnr

tlust, pevn mas., nízce sklenutý, na okr. úzce podvin.. lysý, bílý
s tonem našedlým' nebo žlutavým. T. krátký, tlustý (i—1>4 cm)^
dole sotva mírn ztlu.štlý, pevný, solidní i^-^iv. L. dosti husté, útlé

ku t. zúžené nebo mírn vykrojené, bílé, ale v stáí špinavé a na
ostí trochu nahndlé. \'ýtr. kulov. elli])t.. í,

—
4 //.' Páchne silným

aromátem, ale ne tak nepíjemným jako u ped.
\'c Mvzd \- ijr.ti iqio sbírala pí. O/.ea /.vinová. Jest piil)uziia ped.,

ale již výtrusy se od ni i od T. inamoenum Fr. liší.

T. album Schaeff. 1770. C. bílá. Kl. pravidelný, nízce sklen, a

široce tup hrbol., v mládí dlouho na okr. podvin. a hust plstnatý.

šed blový, nejprv jakoby lakované lesklý, uprosted do žlutá,

hladký, lysý, mas. T. zdélí pr. kl.. asi 1 cm ti., obyejn dol

zúžený, blošedý, Itriib trhan vláknitý a na konci hust plslnat

sametový. L. proídlé, nestejn sir., u t. úzce vykrojené, šedobílé,

nemnlivé. Duž. .mírná, bílá, nemnlivá, siln odporn páchnoucí
Tasi jako koií exkrementy). Výtr. vetenovit kopinat (k ol>ma
koncm zúžené), 7

—
-g 11. Cyst. nitko vité, zaoblené.

\' starém smrkovém lese na Koženém vrchu u Mnichovic jednntHvó. 8,

1918

TIT. GymnolotnaKI hladký, neslický. t. z'lúknitý, okornatlý.

a) Kl. nehygrofanní, ale vlhký. Velké houby, jednotliv
v houfech rostoucí, namno.zc aromatické.

y- ) Kl. blavý nebo šedý.

1. gauibosum Fr. (Gillet). Obr. 2,7 ^- niájovka. asto v skuf)!-

nách, ale sotva kdy v trsech mezi travou. Kl. 4—10 cm, velmi tlust

mas., sklenuté zvoncovitý, na okr. ztenený a úzce podvin., pak
rozlož, a trochu tup hrbol., bílý, hladký, nelesklý, asto s nábhem
do žlutavookrova, v mládí vždy svtle žlutožemlový, v stáí asto

rozpukan šupinatý, asto, lalonatý, vždy jemn pýitý. T. sotva

zdélí pr. kl., iy2—3 cm ti., pevný, solidní, dole sotva ztluštlý, pod

kl. trochu rozšíený, hladký, bílý, snadno podél se trhající. L. velr.ii

husté, tenké, nestejn dl.. dosti úzké, uprosted nejširší, u t. krátce

vykrojené a slab sbíhavé, bílé, zranním se nebarvící. Duž. bílá.

chuti lahodné, vn líbezn aromatické (po mouce a kvtech). Výtr.

tup ellipt., nkdy k basi hruškovit zúžené, 5
—

7 ,".

A' tiáv na suchých, vyhívaných a chránných místech hlavn pod stromy

listnatými, jmenovit pod topoly, osykami, lípami, akáty v kvtnu a ervnu

po celých sice Cechách, ale nestejn, hlavn v teplejších polohách. Nalezl jsem
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"íaf^s*^

JI také na patvinacli, aiio i v starém, travnatém boru. V uzaveném lese nikdy

neroste. U íVahy jest zvlášt hojná, také v Polabí. Dále isem ji obdržel:

Kivoklát, ."-v. Ivan, Slané, Vyžlovka, Beroun, Hoice, Jiín, Roudnice. Jest to

nejlahodnjši jedlá houba, která se jako »májovka« všeobecn sbírá a na

trzích v kvtnu prodává. Májovce ovšem podobá se mnoho jiných hub, ale

tato ode všech se liší svou skvostnou vní a bílými, nemnlivými lupeny.

Ostatn v dob aí^n, kdy se objevuje, roste ješt málo jiných hub. Viz ješt

Kntoloma clypcatun..

T. alboluteum

sp. n. . i iná-

jovka bložlutá

Velikost i tvar

ped,, kompaktn
mas. Kl. 5 až

8 cm, tlust mas.

s dlouho podvin

okr., lysý, hlad-

ký, suchý, neží-

haný. bílý, ale

s nádechem slah

šedavýni. Ten
krátký, knželo-

Wt napuchlý,

na basi trochu

v koen stažený,

pevný, hladký

bílý. L. husté,

úzké, bledé žiuté. Duž. bílá, nemnlivá, siln pijemn jako ped.
vonná. Výtr. kulovit ellipt., malinké (3

—
4 /»)•

v dubinách na opuce u Ml. Boleslavi v srpnu sbíral p. dr. Novák. —
Jest zajisté velmi píbuz. ped. a snad jen její odrda. T. graveolens Pers.

s kl. trochu nahndlým a slab zbarvenými 1. (»fuliginosi«) musí jí býti také

blízka. A snad všechny ti. jakož i T. Georgii Clus. pedstavují jen jeden

druh.

T. sudm Fr. 1830. (Jbr. 38. L. svétlá. Šavnat a kompaktn mas.,

velikosti asi májovky. Kl. 5
—8 cm, tlust mas., rovn sklenutý, na

lAle jemné plstnatém okr. dlouho podvin.. šedavý, místy s odstínem

žemlovým, hladký, lysý. T. válcov.. asi zdélí pr. kl., i— 1>4 cm ti.,

pevný, solidní, špinavé bélavý, bíle ojínný. L. smutné svétlošedavé,

posléz do žemlová, husté, útlé. lehlé, u t. malounko vykrojené,

skoro trochu sbíhavé. Duž. šedavá. nepíjem.né páchnoucí. Výtr

ellipt.. 5— <» ,"•

obr. 37. Tricholoma gambosum ir.. slab znienš.
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Na kraji habrového háje na Boukalov stráni u Mnichovic, v trsech a

pospolit. Dle Rickena pichází v horách, kdež tvoí veliké krnhy. Fries udává

ji z Belgie, Svýcar a ívédská.

T. panaeolum Fr. 1836. . zkreslená. Veliký, statný, šedohndavý
druh. Kl. 8— 15 cm, rozlož., vždy posléz vyhlubený a rozlin zpro-

hýbaný, na jemn plstnatm okr. dlouho podvin., uprosted tlust

mas,, kožovitý, suchý, šedohndý, tmav mramorovaný ano i kru-

hatý (jmenovit podle okraje klikatý, tmavý kruh), jen pi samém
okr. slab hygrof. T. pomrn krátký, i—2 cm ti., dol ztenený,

šedohndý , hladký, elast., posléz mkce vycpaný. L. husté, tenké,

neširoké, mlce vykrojené a sbíhavé, šedavé. Duž. mírná, blavá.

siln ztuchlou moukou páchnoucí. Výtr. krátce ellipt., 4-
—

5 /'.

Na pastvinách a výslunných pahorcích vždy v houfech pozd na podzim.

asto i trsnatá. Tvoívá i veliké kruhy. U Mnichovic spoe, Libochoviky

(Fch), nad Srbskem velmi hojn, Radotínské údolí, sv. Prokop (v Dalejích).

T. fractipes sp. n. . lomenonohá. Kl. 6—8 cm, velice tlust mas.,

na lysém okr. dlouho podvin,, hladký, lysý, suchý, popelavý, na te-

meni tmavý, trochu hygrof., pod loupavou pokožkou ist bílý, oble

sklen. T. dvakrát delší pr. kl., elast., ale dole záhy mchatý, bílý,

hrub podél vláknitý, na basi hrbolat ztluštlý a v pravém úhlu

zlomený. L. husté, velice úzké, tenké, neist bílé, u t. zúžené, sotva

skrojené a krátce sbíJiavé. Duž. ist bílá, nejvýš siln odporn
páchnoucí. Výtr. ellipt., 5

—O .«.

V suchém smíšeném lese na opuce u Chlumce n. C. (Rigellová, 1916).

— Svým zápachem pipomíná T. lascivum. Úzkými a hustými I. se od všech

z tohoto píbuz, ro/.eznává. Domnívám se, že piléhá k ped. Také z I.ibo-

choviek mn druh len pinesl p. Fechtiier (1918).

T. Pes caprae Fr. Epicr. 45, 1836. C. kozí nožka. Dosti drobná,

kl. 3
—

5 cm, slab, ale ztuha mas., mírn sklen., nízce hrbol. i bez

hrbol, lysý, na okr. dlouho úzce podvin. a slab mlce brázditý,

nehygr., trochu vlhký, popelavý, sem tam s tonem nahndlým. T.
delší pr. kl., uprosted 5

— 10 mm ti., dol zten., solidní, v stáí

dutý, pevný, hladký, sotva vláknitý, špinav blošedavý. L. Iiusté,

nemnoho šir., v mládí skoro obloukovit sbíhavé (jako u májovky),

nasedlé. Duž. blavá, siln píjemn vonná (jako u májovky). Výtr.

dokonale kulaté, na basidiích dlouze stopkaté, 4
—^6 /».

asto po 2—4 v trsech., na kypré zemi mimo les mezi travou u Rado-

tína a Cernošic sbíral p. inž. Jeábek v kvtnu 1920. — Není pocliyby, že

patí do píbuz. T. gambosum, ale je-li totožná s Friesovou, nemohu urit

íci, nebo Fries neudává výtr. a nemluví o vni. Jinak by se popis shodoval.

Šedosti pipomíná T. panaeol., jež má ale ellipt. výtr.
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T. vestipes sp. n. . odéná. O nco menši než 'J\ panaeolum. Kl

5
—8 cm, záhy rovn rozlož., sotva hrbol., dosti mas., pravidelný,

hladký, lysý, slki^íro vodnat Sitrakatý, sedavý, slab do hndavá

uprosted v stái zrnekat vrásitý. T. asi zdéli pr. kl., pevný,

tvrdý, válcov., k basi málio zítluštlý, podél vlákni'iý, bílý nebo dole

trochu šedavý, celý hrubé hile srnekat mrtnatý. L. nehusté, široce

bich., u t. mlce vykrojené, bílé, na dné hrubé svraskalé, nebarvící

se. Duž. bílá, silné anýBOvé vonná. Výtr. kulovité ellipt., 5
—

O//.

Obr. 38. Tricholoma nudum Bull. Znan zmenš.

Ve vlhké tráv v lesní olšin u potoka u Kunic (Mnichov.) v tlupách 9,

1917- — Jest rozhodn blízce píbuzná T. panaeolum, ale hlavn bílými 1. a

t. se liší.

T. vernale sp. n. C. jarní. Kl. 3
—6 cm, dosti mas., záhy rozlož.,

všdy znané excentrický a nepravid. zprohýbaný, uprosted tup
hrbolatý, na okr. uzounce lemované podvin., nehygrof., suchý, lysý,

hladký, mourové šedý, suchý velice lesklý. T. obyejn kratší pr.

kl., rovný, z široké, asto napuchlé base nahoru zvolna ztížený,

elast. pevný, hrub podél vláknitý, hladký, za sucha hrub hranat

žebernatý, temné šedohnédý. L. husté, dosti široké, u t. zaoblen

vykrojené, 6í/^, zranním se nebarvící. Duž. v t. okoládová, v kl.
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bledá, pácíiuc nepíjemn, trochu jako T. lascivnni. Výir. kulov.

vejilé, l)ezbarvé, tlustoblanné, 8—9 /*•

Jednotliv, ale v houfech ve vlhké tráv u silnice u Chuchle, na kom-

postech a vyházeném popelu v zahradách na Smíchov, také v ohradách dev-

ních, vždy v kvtnu, pozdji mizí. Pati do pibuz. T. panaeolum, význaná

jest tmavým, nehygrof. kl., excentrickým, tmavým, lirub vláknitým t. a

bílými 1.

P) Celá liouba fialová nebo ržová.

T. nuduin Bull. 1789. Obr. 38. C. fialová. Kl. 6— 12 cm, šavnat,

tlust mas., na jemn plstnatcm okr. znan ztenený, úzce podvin.

a 1. pesahující, oble nízce skle-

nutý, v mládí krásné jako celá ^^p^*.'^.^,.:-.^;^^-!^:^^
. , /<íSií^fv^--^^•v.v•''"> .^s^

ostatní houba mode fialový, lííi^^-^-^íT'*"/'-^ ' ':"' "^*>
fi-:"

^>

Obr. T,(). Tricholoma sulcatum \'el.

znan zmenš.

V stáí ale pobledle hndavý,

dosti hygrof., úpln hladký n

lysý, s dokonale loupávou po-

kožkou. Ten kratší prmru
klobouku, asi i—2 cm tlustý,

sohdní, j)evný, na basi mírn

napuchlý, na povrchu podél

vláknitý a hust blav mrtnalý

až šupinkatý. L. hust, tenké,

neširoké, u ten slab vykro-

jené. Dužnina fialová, velmi

píjemn vonná. Výtr. ellipt.,

5
—6 II.

V suchých humosních koutech a dolinách smrkových les vždy v hou-

fech, ale sotva trsnatá (nkdy také 2—4 kusy v trsu) po celých Cechách hojn,

vždy pozd na podzim až do Dušiek. Jest to pekrásná, libovonná a nejvýš

chutná jedlá houba. Lze ji i v zahrad na nasypaném (nemrveném) lesním

kompostu ze smrkového lesa umle pstovati. Objevuje se tu pak cn rok

v množství. Poplésti by se mohla pouze s modrými pavuinci, které ale mají

v mládí kortinu a nevoní nebo odporn páchnou. C. fialová voní asi jako

teleci peen. — T. personatum Fr. jest blízce píbuzná, aii- má více er-

vený kl. P. r. Stejskal sbíral ji n Vidn a tvrdi, že jest to dobrý a rovnž

jedlý druh.

T. sulcatum sp. n. Obr. 3(). C. rýhovaná. Kl. 4—7 cm, tvrd kom-

paktn a suše mas., ploše sklen., pi okr. nkd\- i—2 zónami zna-

ený, žemlov lískový aS masov naervenalý, na jemn plstnatém

okr. v mládí podvin., hladký, suchý, trochu rugosn bradavkatý,

v sitáí nkdv roztrhan drobme šupi.nkaitý. T. sitejiniamnn vállco-
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vitý nebo i mírn ziluštlý, dole zahnutý a dlouhými bílými koínky
opatený, asi i cm ti., blavý, pak ervenav hndnoucí (rovnž

zranním), zvlášt nahoe mkce zrnit šupinkatý, tvrdý, pevný,

solidní, skoro vždy podél hluboce brázditý. T.. husté, blavé, pak

pleov krémové, posléz hndnoucí, u t. nízce vykrojené, ale mnohé
také zúžen sbíhavé, úzké. u okr. asio vidlené. Duž. isté bila.

nemnlivá, sladce aromatická. Výtr. kulov. ellipt. až kulaté, 4—5 /«.

V'e starýcli smrinácli na hlubokém, suchém nánosu jehliném ve spo-

lenosti Clitocybe odora a Psalliota arvensis v záí 1914—1918 v Potoi-

nách u Mnichovic, v smrin u Slivence (Reisner), v lesích u Bilichova (Vin.).

Jest tvarem a velik. úpln podob. T. gambosum, od nhož se liší již také kul.

výtr. Mezi formy jeho se poítati nemže.

b) Kl. nehygrofanní, vlhký, šedavý, velké houby, jednotlivé

nebo v tlupách rostoucí, silné aromatické. L. pomakáním
ernají.

T. fumosum Pers. 1801. C. kouová. Kl. 3
—8 cm, elast. a vodnat

mas., tenký, mírn sklen., za vlhka skoro slizký, hladký, siln lesklý,

nehygrof., ernavé hnédavý, ale také pobledlý s temným tupým
hrbolem, pi okr. velmi tenký, od temene paprskovit vláknit ru-

gasaií. T. znan dl., asi i cm ti., dole dosti napuchlý, elastický,

podél vláknitý, pi zlomení v proužky se trhající, blav^', nahoe
bíle poprášený. L. nehusté, široké, uprosted nejširší, k okr. velice

zúžené, pirostle sbíhavé, špinavé bélavé, pomakáním okamžité

ernající. Duž. špinav bla\'á, rychle na vzduchu ernající. V^ýtr.

kulaté, ale skoro tupé hranaté, 6—8 11. Páchne oste.
V meclialin v smrin u Struhaova v ervnu 1914, u Radotína na pod-

zim 1914, Peruc (R). Jest vzácný a velmi nápadný druh. V menších kusech

pipomíná skoro Nolaneu.

T. trigonosporum Bres. 1891. c". Jirannovýtrusná. Velká, elast.,

skoro hygrof. houba. Kl. 5
—10 cm, ploše rozlož., s širokým nízkým

hrbolem, za vlhka tmavé ernohnédavý, za sucha pobledle špinav

hndavý, lysý, hladký-, radiáln mlce vrásitý, blanitým okr. 1. pe-

sahující, tence blanitý, uprosted mas. T. kratší pr. kl., stejn ti.

(i cm), podél hladce vláknitý, bílý, elast. L. proídlé, široké, elast.,

úzkým úhlem vykrojené, bílé, pomakáním modrající, pak erna-

jící (rovnž jako. t.). Duž. bílá, siln zvláštním píjemným aro-

mátem vonná, ^'ýt^. j
—4hranné, velké, 10— 12 .«.

Ve smrinách vzácn, v ervenci a srpnu. V Potoinách u Mnichovic,

Golv Jeníkov (]\Iaximovi). — Tvarem výtr. jest zvlášf vyznaena a jist

totožná s Bresadolovým druhem.
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T. cinerascens Bull. 1789. C. popelarvá. Kl. ^—j cm, dosti siln
vodnat a elast. mas., nízce sklen., uprosted obyejn vmáklý, ale

také nizce hrbol., s ostrým okr., Iiygrof., za vlhka šedavý as šedo-

žlutavý, uprosted tmavší, jakoby ^elatinosn prsvitný, s prosvi-

tavými 1. u okraje a radiáln útle vláknit vrásitý, za sucha bledý,

hladký. T. skoro delší pr. kl., asi i cm ti., dole namnoze ztluštlý,

celý isté bílý, hladce podél vláknitý, elast., pak mkký. L. dosti

husté, ist bílé, široce pisedlé, kratice sbíhavé, na ostí ernavé.
Duž. bílá, siln anýzové vonná. Výtr. široce kosníkovité, lO/*.

V habinách a dubinách dosti asto, obyejn trsnatá, již v kvtnu a ervnu
(5
—

8). U .Stiuhaova, u Hrusic a Ondejova, nad drahou n Božkovn, Babice

(Zv.), Chuchle, Zbraslav, Jílové. — Mní se zjevem i velikostí, nkdy jest malá,
s t. tenkým a excentrickým. Pro se neklade mezi hygroíanni, nemohu po-

chopiti. Zápach šíí se daleko do okolí a napluje celou místnost.

T. molybdinum Bull. 1790. . popelavé olivová. Nápadn tvrd

elast., silné tricholomové aromatická. Kl. 5
—10 cm. tlust elast.

mas., nízce sklen., uprosted široce vmáklý, hladký, velmi lesklý,

suchý, hust radiáln tmavé rugosní (místy skoro jakoby šupinkatý),

ostatn popelov smutné olivové žlutavý, nehygrof., na okr. blanit

pesahující. T. zdélí pr. kl.. i]^—3 cm ti., pevný, dolij zvolna

ztluštlý, hrub podél vláknitý, bílý, na konci trochu mrtnatý. L.

široké, bílé, nehusté, tlusté, široce pirostlé a krátce sbíhavé (ne-

vykrojené), na ostí nápadné ernavé. \"ýtr. široce kosníkovité,

asto v špiku stažené, g— 10 /'. Du!ž. bílá, na lomu ernavá.

\' buinách vzácn. \' staré buin za hostincem u Roblína na vápn (6,

1016). — Popis u Rickcna se trochu odchyluje.

c) Kl. nehygrof., vlhký, šedavý. J'elké honby, v trsech mohnt-

ných spojené, aro-niatické.

T. conglobatum Vittad. 1835. . nahlouená. T\X)í mohutné, až

z 50
— 100 kus basemi dohroniady srostlé trsy. Kl. 4— 10 cm. mas.,

sklen., hladký, lysý, svtle nebo tmavji hndavý neb i šedohndý,

nkdy také blavý, na okr. tenký, podvin., nkdy jako vodnat mra-

morovaný. T. masitý, elast., asi i cm ti., vláknitý, bíle mrtnatý.

L. nehusté, blavé, s tonem žlutavým, útle pirostlé, ale sotva sbí-

havé. Duž. páchne trochu odporn moukou, hlavn pi usycháni.

Výtr. skoro kuK)v., 5
—6 /'•

V zahradách, na dvorech, mezi kamením a dláždním, i ve sklepích, nkdy
i z hromad uhlí vyrstá, asto i v sadech mstských a na ulicích. Hlavn na

pcdzim. Všude hojn. Jest prý jedlá.
— V tráv u lesa u Kunic (Mnicli.) v zái
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1014 sbiral jí-om (xlrúdii (\;ir. guttulatuni m.) s t. celým ernavýrr.i šupinkaiiii

skvrnitým.

T. connatum Schum. 1801. C. srostlá. Plodnice srostlé jsou svými

teni ve velikém trsu v massivní, hlizovitý podklad. Kl. 5
—8 cm,

mas., na okr. lenký, šedavý neb i hlavý, suchý, lysý, v mládí celý,

pozdji na okr. hile ojínný, ploše sklen., s pod vin. okr. T. asi

I cm ti., bílý, ale Imavšími vlákny podél protkaný, dole sotva

ztluštlý. L. husté, vodnate bílé, s tup uatým ostím, jež jest po

B-traaiách liem>a\-ánD bílými vlásiky, u t. \-ykrojené a tu nejširší

k okr. rychle zúžené, skoro hrub zubaté. Duž. bílá, siln mouné
vonná. Výti . válcov. podlouhlé. ^—7 ."•

Na vlhkých humosnich mistech, dle Kickena hlavn podle ek a p.ituk,

ale ridce. V smrkovém lc?c u Chlumce n. C. (R. 8, 1015).

T. Schuraacherl Fr. 1821. C. Schumacherova. Kl. ó— 12 cm,

zvoncov., pak sklenuté rozlož., asto široce hrbol., tlust mas., ale

na okr. tenký, ostrý, v mládí podvin. a trochu pýitý, 1. pcmhujíci,

lysý, hladký, vlhký, šedý. T. zdélí pr. kl., i—2 cm ti., ztuha elast..

podél vláknitý, asto pokroucený, hladký, lysý, blavý, jen nahoe

trochu pomouený. L. husté, úzké, bílé, slab u t. vykrojené, skoro

sbíhavé. Duž. bílá, slab mýdlov vonná. V\Hr, skoro kulaté, 5
—

6/'.

\' W^xw. lesícii v sípini a záí vzácn, pospolit. Na Plechái u Mnichovic,

Pecny u Ondejova, Jevany. T. nkdy smákly, zahnutý a excentrický.

d) Kl. nehygrof., vlhký, šedavý neb hndavý. Drobné, jednot-

livé rostoucí druhy, asto se zbarvenými 1. Nevonné.

T. oreinum Fr. C. chlumní. Menší, šavnat mas. houbika.

Kl. 2—4 cm, obyejné rovn nfatý, jen sem lam uprosted trochu

vypouklý, ó' tenkým, 1. pesahujícím okr., hladký, mastn lesklý, ne-

hygrof., mourov šedý, jen na samém okr. blavý. T. kratší pr.

kl., 3
—6 mm ti., rovný, dole 50tva ztluštlý, elastin vláknitý,

ernohndý, nahoe bledší a jemn bíle šupinka tý. L. husté, jemné,

neširoké, k okr. zvolna zúžené, u t. úzce vykrojené, bílé, nemn-

livé. Duž. bílá, nevonná. Výtr. krátce ellipt., k basi stáž., 5
—6 //.

\' zahrad v JSInichovicích na nemrveném kompostu, lo, IQ14, na mezi

u Všesim (Kaz), na jetelišti u Lysé. — Jest vzácný a posud málo známý drufi-

Pkné vyobrazeni jest v Cwjke pl. 218. (Anglie.;

T. flavifolium sp. n. C. žlntolupenná. Malá, suiva hygrof., kl. 3 až

4 cm, mírn mas., sklenutý, šedohndavý, bíle ojínný, lysý. I.

sotva zdélí pr. kl., 4—5 mm ti., stejn ti., dole hndavý, nahoe

bledavý a bíle pomouený, vláknitý. L. velmi husté, tenké, u t. za-
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oblené, bled slutavé, pomakáním hnédnoucí. Výtr. malinké,

okrouhle elliptiné, 4—5 //. Kozemnula páchne slab.
V smrinách u Kutné Hory, 8, 1915 (Hejny). — Patí poblíž T. suljpul-

verulentum Pers., ale není totožná. Nápadné jest zbarveni 1.

T. versicolor sp. n. C. rznoharevná. Menší dr., podivn zbar-

vený. Kl. 3
—

5 cm, tlusouce a pevn mas., nehygrof., nízce sklen..

na podvin: okr. plstnatý, cihlové hndý, fialov ojínný. T. zdtMí

pr. kl., váJQOv., 5
— 10 m.m ti., sífiiat jilkovaný, dole bledý, niahoe

nafialovlý. L. husté, neširoké, u t. zaoblené, sírosluté, s hladkým

ostím, nemnlivé. Duž. žlutavá, nevonná. Výtr. krátce ellipt..

3—4 -
Mám jediný kousek této úhledné, zvláštní houby, který sbíral p. Kopecký

u Police n. P. v íjnu 1915. Myslím, že patí do píbuzenstva T. irinum Fr.,

teba ješt dále sledtivaii.

e) A7. hygrofanní, za vlhka vodnatý.
a) Kl. nebo aspo 1. nebo t. fialov nebo erven zbarvení-.

T. sordidura Schum. 1803. C. špinavá. Kl. 4—6 cm, tence vodnat

mas., nálevkovit rozlož., s ostrým, tenkým okr. a nízkým hrbolem,

velmi hygrof., za vlhka krásn fialový jako celá ostatní houba, za

sucha posléz šedav pobledlý neb i do hndavá, hladký, na samém

okr. s prosvit. 1. T. vždy prohnutý, stejn tlustý, zdélí pr. kl., 3 až

8 mm ti., solidní, dosti pevný, podél vláknitý, pod 1. trochu roz-

šíený. L. husté, neširoké, u t. nejširší, zoubkem pisedlé a kra-

tice sbíhavé, fialové, posléz šedavé, bíle poprášené. Duž. fialová.

odporn Jmojn páchnoucí. Výtr. ellipi., O—7 /'.

Význaná houba kompostová, rostoucí vždy v mnohoetných trsech a

chomáích, také na pastvinách a lukách, vždy mimo les. \'šude hojná, od kvtna

do záí. Jest to takka zmenšená T. nuduir..

T. olidum sp. n. C. páchnoucí. Kl. 2—3 cm., vodnat tence mas..

hnd šedavý, hygrof., za vlhka s prosvit. 1., rovn rozlož., na okr.

tenký, ostrý, .? vyniklým, tmavým hrbolem. T. zdélí pr. kl., k basi

zvolna tence zúžený, -elast. pevný, solidní, podél nápadn hrub

vláknitý, šed lilákový. L. dosti husté, u t. slab vykrojené, bled

lilákové, k okr. zvolna ztenené. Duž. bled liláková, siln odporn

ztuchlým olejem páchnoucí. Výtr. ellipt., 5 ."

Na travin lesní louky pod Koženým vrchem nad Hrusickou cihelnou

(Trollius). 10, 1OT4. .Test pibuz. ped., ;i1e urit rozdílná.

T. rubescens sp. n. . noerveiialá. Kl. 1—3 cm, tence, elasti.

vodnat mas., obyejn lalonatý a nepravid., hrbolatý, nkdy také
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s \Tinax:kloii jamukoii uprosí:ed. JikxJy s ki>ncen)Lrk;kýjiii kruhy,
na samém okr. úzce podvin., hladký, lysý, bledounce naršovlý.
Tr. elast.. podél vláknitý, nezlomitelný, solidní, nahoe nejširší,

dol zvolna ztenený, bílý a ržové nirtnatý. L. husté, úzké, bílé,

u i. zaoblen N^olné. Výtr. kulov. ellipt., malinké. Nevoní.
V dubcvém lese ve Vídrholci u Bchovic, 6. 1914 (Fechtner). Jest pibuz.

ped.

T. persichium Fr. 1821. C. broskvová. Kl. 4—8 cm, dosti tlust

mas., lysý, hygrof., za vlhka masové ervenavý, vodnatý, za sucha

blavý, erven skvrnitý a erven nadechlý, ploše sklenutý, tuhý,

asto lalonat nepravid. Tr. delší pr. kl., i—2 cm ti., asto

smákly, chrupavit tvrdý, podél hrubé vláknitý, na basi koeno-

vité ztenený, solidní, dole masové ervený, nahoe bílý, hladký.

L. husté, úzké, u t. úzce vykrojené, bílé. ale jako t. a kl. pomaká-
ním ervenající. Dnž. bílá, dosti píjemn vonná. Vý^v. kulaté nebo

hruškov., 6—7 ,".

U Radotina v íjnu 1915 sbíral p. oí. Zvává. — T. persicinum Fr. jest

vzácný, málo známý dr. Popis Fricsv jest píliš struný, ale dosti shodný.

Srovnej také Collybin niaculata Sch.

T. nigripes sp. n. C. ernonohá. Kl. 3
—

5 cm, mírn vodnat mas.,

nejprv rovný, pak znan nálevkov. vmáklý, hygrof., za vlhka

tmavé Jitiédý, za sucha košové šedohnédavý, hladký, jakoby mastn

lesklý. T. zdéli pr. kl., válcov., 3
—

5 mm ti., hladký, ernohndý,
pak erný, nahoe pod 1. j- odstínem fialovým, elast., vláknitý. L.

husté, tenké, velmi šir., isté bílé, u t. hluboce vykrojené a trochu

sbíhavé. Duž. bledá, bez zápachu. Výtr. široce tup ellipt., 8— 10 f.

V mechatém boru na vápn u Bubové u Karlštejna, 10, 1915. — Patí do

príbuz. T. sordidum, ale se žádnou známou se neshoduje.

T. aromaticiim sp. n. C. aromatická. Kl. 4—8 cm, asto nepravid.

a excentrický, tup kuželov., pak rozlož, s tupým hrbolem, upro-

sted velmi tlust mas., elast., hygrof., za vlhka kaštanové hnédv,

vodnatý, s prosvit. 1. pi okr., za sucha ervenohndý nebo po-

bledlý, hladký, lysý. neslizký, vždy s pokožkou v políka roztrhaný.

T. zdélí pr. kl., asi i cm ti., dole málo ztluštlý a vetenovitý, pevn
elast., hladký, lysý, podél hrub vláknitý, nahoe útle pomouený,
hílý, ale v stáí ervenohnédé osmahlý, podéln se tepící. L. dosti

husté, neširoké, tenké, u t. skoro^ voln vykrojené, i.-t bílé, ale

na ostí a k okr. kl. brzo ervenohnédé. Duž. bílá, nemnlivá, i bez

rozemniití silné sladce vonná. Výtr. kulaté, 4—5 //.

V trsech v starém jedlovém lese u Hrusic, 9, 1916. — Jest podivný druh,

se žádným známým srovnatelný. Za vlhka upomíná na velké Collybie.
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^) Kl. nebo i t. šedavé. hndavé, 1. bílé nebo šedé.

* Menší druhy.

T. melaleucum Pers. 1801. (A. kucophaeus Pers.) C. tmavá. Kl.

4—8 cm, tence vodnat mkce mas., nejprv ploše sklenutý, pak
rovný, sotva hrbol., holý, velmi hygrof., za vlhka šedohndý až

ernavý, šed okrový, za sucha žemlov blednoucí, až i blavý,
s okr. úzce podvin. a jako blánka 1. pesahujícím. T. daleko delší

pr. kl., rovný, tenký (4
—10 mm), pevný, bílý, solidní, vláknitý,

mkce mrtnatý, na basi sotva ztluštlý. L. velice husté, úzké i ši-

roké, u t. vykrojené, uprosted nejširší, tenké, bílé. Voní dosti

siln píjeiim. Výir. elHpi., 7
—8 .«. Cyst. na ostí velmi sporé, ale

veliké , dlouhé, rovné, jehlicovit zašpiatlé a na konci zpl
osténkaté.

V tráv vlhké na krajích lesních, na lukách lesnich, v hájich a sadech

(Letná, Stromovka), na pastvinách a v zahradách všude rozšíený druh a ve-

likostí i zbarvením mnlivý. Celé "léto do podzima. Domnívám se, že mnohé

z následujících druh omylem za T. melaleucum se považovaly. Ostatn celé

toto píbuzenstvo zasloužilo by revise.

T. obscurum sp. n. C. temná. Zjev ped., ale menší a 1. šedé. Kl.

2—3>^ cm, pravidelný, v mládí zaoblen sklenutý, pak rovn roz-

lož., nehrboL, tence vodnal mas., na tence lupenitém okr. ostrý,

relmi hygrof., za vlhka špinav šedohndý, s prosv. 1. u okr., za

sucha bledav kozov osmahlý s temnjším stedem, hladký, lysý.

T. velmi dl., rovný, tenký (3 mm), dole nezíluštlý, elast. pevný

nezlomitelný, špinav hndavý, nahoe bledší, hrub vláknitý, ale

s prosvitavými píkami, hladký, lysý. L. skoro proídlé, tenké,

velmi široké, bichaté, u t. zaoblen pisedlé, smutn temn šedé.

Voní siln anýzem. Pomakáním se nemní. Výtr. ellipt., 5
—6 //.

Cyst. žádné.

V mokrých mechatinách v starém jedlovém lese na He u Tehova, jed-

notliv. II, 1917. — Jest píbuz. T. melaleucum, ale jist rozdílná.

T. collybiaeíortnis sp. n. C. penízovková. Zjev a velikost Collybia

dryophila. Kl. 3
—4 cm, tence elast., mas., ploše sklen., s velmi

podvin. tenkým okr., uprosted j- tmavým, malým hrbolkem, šedý,

hladký. T. tenký (2—3 mm), delší pr. kl., elast., hrub vláknitý.

šedohndý, nahoe bíle poprášený, dole ernavý. L. husté, tenko,

ist bílé, obyejn vlnité, na ostí zoubkat pýité, zranním ne-

mnlivé, mlce vykrojené, husté, nesbíbavé. Duž. bílá, nevonná.

Výtr. ellipt., 10— 12 /'. Lyst. na ostí hojné, rigidn šttinkovité,

špiaté.
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Mezi travou \e svtlých dubinácli nad udolini Kadotinskýni. 8, 1915. —
Jest jist |)ril)ijziia T. iriclalciicum, ale rn/.dilná.

T. carbonicum sp. n. C. karbonská. Zjev i velik. 1\ nielaleuc. Kl.

4—5 cm, ploše rozlož., s nepatrným, nizkým lirbolem, tence a kehce

mas., neliygrof., za vlhka slizký, za sucha hladký, lesklý, lysý, blani-

tým akr. lupeny pesahující, bledšedý. T. solidní, dosti pevný,

vláknitý, lysý, stejn ti. (3
—

5 mm), bílý, nemnlivý. J.. husté, velmi

tenké, šir. bich., k okr. zúžené, u i. mírn vykroj, a trochu sbi-

havé. mkké, neisté hile. Výtr. široce, krátce (skoro kulov.) ellipt..

10— 12 ,". (."\.^t. na ostí nehojné, rigidn jehlicov., na konci krátce

ostnité. Bez zápachu.

V tráv ve svtlých lesích na kamenouhelném útvaru u Kladna v dubnu

1914 sbíral p. prof. J. Žofka. — Jest podivná ir., zjeveir. T. inehileuc. pipo-

mínající a cystidanii k nmu také ukazující, ale kl. jest naprosto nehygroí'. (i po

vykoupání), za vlhka zeteln slizký a výtr. vtší. Podle toho by vlastn ml
zaadn býti poblíž T. portent., ale do tohoto píbuz. nepatí.

T. .s:raminicoluni ?p. n. . trávní. Velikost a skoro i tvar obecné

.špiky, v jejíž spolenosti rostla. Kl. 2—3 cm, tence mas., rozlož..

uprosted s nahým, skoro ostrým hrbolem, hygrof ., za vlhka erno-

Šedavý, za sucha popelový, matný, jakoby ojínný, na okr. ijzce

podvin. a blanit 1. pesahující, suchý. T. málo delší pr. kl..

3
—

5 mm ti., hladký, tuhý, vláknitý, šedavý, dole neztluštlý. L. nej-

výš husté, útlé, úzké, nestejn dl., u t. vykrojené, ist bílé. Výtr.

vejitoellipt., 8— ic ,". Cyst. žádné. Nevonná.

Na travnaté, suché, výslunné mezi poblíž mateídoušky v ervenci po

deštích 191G u kíku nad Mnichovicemi (cesta do Struhaova). — Z píbu-
zenstva T. subpulverulentum Pers.

T. uligínosum sp. n. c^. bašinnú. Kl. 2 cm, pravid., polokulovitý,

tence mas., hygrof., za vlhka hndý, za sucha uprosted ernohndý,
ostatn šedavý, neárkovaný, hladký, lysý. T. dvakrát delší pr. kl.,

2 mm ti., hndavý podél vláknitý. L. nehusté, široce bich., široce

pirostlé nebo mlce málo vykrojené, špinavé hndavé, posléz bíle

poprášené, dosti mas. Výtr. sk'>r 1 kulaté. 5
—6 .«. Hez zápachu.

V mechatém luním moále u Mnichovic u. silnice do Stránic ve spo-

lenosti Galér. 11, 1014. — Mycena to býti nemže. Píbuznost nejasná.

T. rasile Fr. 1836. C. hladká. Vel:kost a tvar asi jako u T. ustale.

Kl. 4—6 cm, hygrof., temné popelavý, hladký, skoro hedvábn lesklý,

za sucha bled šedavý, na okr. svtlejší. T. válcov., elast. mas., asi

I cm ti., hladký, šedý. nahoe blavý. L. husté, nestejn šir.. úzce
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pipojené, šedavé, na ostí bledší, asto pín spojované. Du/..

sedává, slabého zápachu olejného. \'ýtr. kulaté. 5 ,«.

Ve vlhkém, borovém lese u Jírusické cihelny ve spolenosti šedivek, 10, 1014.

'

T. turritum Fr. 1836. C. rohová. Kl. 6— jo cm, mkce elast.. skle-

nuté rozlož., obyejn tup hrbol., s okr. tip zaobleným, hladký,

lysý, hygrof., za vlhka syté rohov hndý bez pro<v. 1., za such.i

bled rohov a žlutavé strakatý až i blavý, lesklý, pod loupavou

pokožkou šedavý. T. válcov., elast., lysý, hladký, šed rohový, hru-

bé vláknit rýhovaný, po pelomení se tepící. L. husté, tenké.

velmi sir., na ostí hrub zubaté, u t. široce vykrojené, neisté

bílé. Výtr. ellipt. klínovit zvolna stažené. 7
—8 ,". Voní slab hou-

bo^vit.

V naneseném listí dubovém ve vlhkých koutech lesnich 11 Zbraslavi, 10,

1916 (Špaek). — Duž. ve t. jest prý ernavá (Ricken), ale Fries se o tom

nezmiuje. Naše houba nemá ernou duž.

T. lixivium Fr. 1836. C. louhová. Statná, veliká houba zinuií. Kl.

8— 18 cm, záhy ploše rozlož., pak skoro nálevkovit prohlube v.

s vlnitým, tence blanitým prsvitným okr., sotva uprosted hrbol.,

velmi hygrof., šedav nahndlý, ale také znan pobledlý, s temným
.'stedem, hladký, radiáln trochu hedvábitý, s prosvit. 1. pi okr. T.
kratší pr. kl., i cm ti., solidní, blavý, hladký, lysý, nerýhovaný

kehce lámavý, asto smákly. L. blavé, v stáí vlnité, mkce tenké,

dosti sir., proídlé, u t. zaoblené, nemnlivé. Duž. vodnatá, dosti

odporné páchnoucí. Výtr. vejitoellipt., ('^
//.

V k3'prém, vlhkém humuse v jehlic, lese ve Hvzd v listop. 1917.
—

\' stáí pipomíná skoro veliké Clitocyby. Friesv popis se nápadn s naší

houbou shoduje. Musí býti velmi vzácnou, nebo všichni autoi jen Friese opi-

sují. Okraj kl. lapeny nepesahuje.

T. abietiiium sj). n. C. jedlová. Kl. 3
—

5 cm, dosti slab a vodnat

mas., záhy rozlož., nehrbol., mastn lesklý, velmi hygrof.. za vlhka

tmav šedohndý s prosv. 1. pi okr., mimo to pi okr. krátce rýho-

vaný, za sucha šedý, hladký, skoro lesklý. T. zdélí pr. kl., stejno-

mrn válcov., 4—7 mm ti., hladký, lysý, útle pruhovaný, za vlhka

nahoe erné ocelový. L. husté, tenké, velice široce bich., u t.

vykrojené, volné, špinav šedé, trochu nestejn zubaté. Duž. šedavá.

bez zápachu. Výtr. kulaté, k basi krátce stažené, 6 /'.

V lesním humusu v jedlovém lose na He u Tehova, 9, 1918. — Jest ku-

latými výtr. píbuz. T. rasile, ale drobností, tenkým teném rozdílný.

T. excissuni Fr. 1874. C. vykrojená. Menší druh. Kl. 3—5 cm,

zvoncov.. pak sklenuté rozlož., trochu hrbol.. hygrof., hladký, lesklý.
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trochu radiáln svraskalý, bledé šedohnédavý, uprosted temné hn-

dý, slab mas. T. zdéli pr. kl., 4—8 mm ti., isté hily, vláknitý

hladce lesklý. L. dosti úzké, isté bílé, širokým a hlubokým úhlem

vykrojené, slab sbihave. Nevonná. \''ýtr. ellipi., () f*.

V travinách a lesích ídce. Nad Chuchli v ervnu 1914 (Simek). — Blízce

píbuz. T. humile, od nhož se liší vtšími rozmry a hladkými t.

T. coifeaceum sp. n. C. kávová. Kl. 3
—6 cm, mírn sklen., ^- širo-

kým, tupým hrboleni, tence vodnat mas., s lupenitým okr., velmi

hygrof., za vlhka temné kávové hnédý, s prosv, 1. pi okr., za sucha

špinav kozový, vlhký, hladký, lysý. T. zdélí pr. kl., asi i cm ti.,

válcovitý, k basi ztenený, elast., vláknitý, šedý, na basi erný nebo

hnédý, nahoe bohaté mrtnaté šupinkatý. L. husté, tenké, sir., šedé

u t. zaoblené nebo obloukovit pisedlé. Uuž. šedavá, siln píjemné
vonná. Výtr. krátce ellipt., 4

—
5 ,"

v nioclui v borech nad Srbskem u Kailšt. (.podklad písek), 10, 1915.

T. putidiitn Fr. 1836. . páchnoucí. Menší, hygrof. dr.. šedé barvy.

Kl. 3
—

5 cm, tence mas., s okr. lupenitým, 1. pesahujícím, za vlhka

šedé hnédý, s prosv. 1. pi okr., za sucha košov šedavý, hladký, ale

nelesklý, tupé hrbol., nízce sklen., s okr. dol sehnutým a sprohý-

haným, v mládí bíle vlásenitým. T. zdélí pr. kl., sotva i cm ti.,

pevn elast., dole mírn ztluštlý, šedobíle mkce vláknitý, celý

drobné šupinkaf mrtnatý, vždy zakivený. L. husté, dosti úzké, zú-

žen pisedlé, bílé do šedá, nemnlivé, k okr. zvolna zúžené. Duž.

bledá, siLn jako T. flavobrim. vonná. Výtr. malinké, elljpt., 4—5 n.

Vždy v smrinách v naneseném jehlici, v trsech a pospolit. I" Mnichovic

asto (Potoiny a j.). — Vj^znany dr. z píbuz. T. humile.

T. Iiumíle Fr. 1821. C. nízká. Kl. 3
—4 cm, pravid., nízce sklen.,

dlouho podvin., vodnat mas., hygrof.. sotva hrbol., hladký, za

vlhka slizký a temn šedohndý, s málo pffosv. 1. pi okr.', 1. pesa-

hujícím, za sucha bledší. T. málo delší pr. kl., stejn ti. (asi t cm).

pcNin elast.. vláknitý, blavý, celý bíle útle mounaté mrtnatý.

L. velmi husté, tenké, u 't. mailounko vykrojetné, isté bílé. Bez zá-

pachu. Výtr. ellipt.. 8—q .". cyst. na ostí jehlicovit kopinaté, na

konci zpt ostnité.

Skoro vesms mimo les na travinách, zvlášt na pahorcích ve formaci Ra-

comitríové, na podzim, obyejn pospolit. Význaná houbika blostnými 1.,

jež se zvlášt odrážejí od temné barvy kl. Jest všude rozšíena.

T. edentulum sp. n. . bezzubá. Píbuz. a podobná ped. Kl.

5
—8 cm, mkce mas., ploše sklen., .y hndým hrbolem. bled šedavý,

lysý, hygrof., ostrým okr. málo 1. pesahující. T. mnohem kratší
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pr. kl., I cm ti., na basi napuchlý, sulidni, uvnit houbovitý, erno-

hndý, uvnit s dužmnou hiloii, ale hnd okornatlou, hrub vlák-

nitý, lysý, pomakáním ernající, nahoe mounat mrtnatý. L. vel-

mi hust, tenké, dosti úzké, asi v Va nejširší, k okr. zvolna zúžené,,

u t. ohloukovit sušené a skoro sbíhavé, špinav blavé. Duž. bílá,

siln moun vonná. Výtr. tup ellipt., lo fi. Cyst. oste tyinkovité,
na konci zpt osténkaté.

V paišti v Mnichovicich, 8, 1918. V travé u silnice pod Božkoven;.

Myslim, že se nedá dobe spojiti ani s ped. ani s násled.

**
Veliké, kompaktní druhy.

T. arcuatum Bull. 1789. C. oblouková. Statná, šavnat a clasl

mas. Kl. 10— 15 cm, tlust mas., nízce sklenuté rozlož, a skoro vždy

nepravideln jamkovitý, hrbolatý a lalonatý, na okr. dlouho podvin.,

hygirof,, ernohndý, j'alkoiby s odstínem do oliivova, hladký, slizký.

T. velmi krátký, pevn elast., válcovitý, i—2 cm ti., na basi v ku-

latou hlízu napuchlý, hrub vláknitý, nezlomitelný, ernohndý. L.

bílé, temké, širioké, na osítí isikorio vykrajiované, husté, blavé, bez

vn. Výtr. ellipt., 7
—8 ft. Cyst. na ostí hojné, rigidn jehlicovité.

dlouhé (40—50 V')) na špice strupaté.

Na polích, lukách, vždy mimo les, vzácn, na podzim. U Zábhlic r. 19 15

sbíral p. uitel Mašek.

T. brevipes Bull. 1790. C. krátkonohá. Takka malé T. arcuatum.

Kl. 3
—6 cm, nízce sklenutý, se sehnutým ostrým okr., nízce tup

hbol., asto nepravideln zprohýbaný a vždy excentrický, dosti

mas., hygrof., za vlhka ernohndý, za sucha syt šedý až krémov

šedý, lysý, tuhý. T. velmi krátký, asi i cm ti., dole sotva zlluštlý,

elast. pevný, hladký, lysý, šedohndý, uvnit nápadn hndý. L. dosti

husté, široké, u t. široce vykrojené, bílé, pak špinav nahndlé. Bez

zápachu. Výtr. ellipt., 8— to ;>. Cysi. rigidn tyinkovité, špiaté,

ostnité.

Vždy mimo les, v tráv v zaliradách, na polích, pozd na podzim. Vzácn.

Na Letné v íjnu 1918 sbíral p. prof. Vlek.

T. Bezdki sp. n. C. BeMkova. Kl. 5—10 cm, vlhce, tlust mas.,

rovn rozlož., jen málo hrbol., s okr. (inikoliv blanitým) dlouho pod-

vin., lysý, hladký, ale nelesklý, málo hygrof. (bez prosv. 1.), šedý, na

temeni skoro ernošedý, pi okr. s adou tmavých vodnatých skvrn

(1—2 mm šir.). T. zdélí pr. kl., uprosted asi i cm ti., trochu ex-

centrický, dol zvolna ztenený, hladký, jemn, sotva znateln pronž-
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kovaný, bílý. od hora do polovice bohaté bíle iiirhiat šupinkatý, so-

lidní, elast. L. husté, u tr. vykrojené, nebrich., nemnoho sir., isté

bílé. neiiinlivé. I3už. bílá, be/. zápachu. Výtr. široce krátce ellipt..

8—(> .". Cyst. sporé, dlouze jehlicovité, na konci osmité.

Na holé sterilní zemi v lomu za Zítuvýin inlýncm v Mnicliovicícli, 7, 1918.

Jednotliv. Patí do pibuz. následujícího dr. Nvznané jsou vodnaté skvrny na

okr. kl.

T. sramniopodium Bull. 1791. . erná. Kompaktn, tlust mas.

Kl. 8—20 cm, tlust a tvrd mas., v mládí s široce podvin., ostrým,

jemn šed plstnatým okr., nejprv tup zvoncov.. blav ojínný,

pak rozlož, s nízkým hrbolem. erný až ernohndý, mastn lesklý,

vlhký, lysý, pi okr. erné skvrnitý (v mládí), sotva hygrof. a málo

odbarvujlcí. T. kratší pr. kl., 3
—4 cm ti., oblý, nkdy trochu

smákly, isotva dole ztluštlý. pevn elast., hrubé vláknitý a mrtnatý.

mourov tmavohndý, dole svtlejší. L. husté, úzké, u t. slabé vy-

krojené a sbíhavé, nejprv ernošedé, pak kaln šedavé. Duž. pod kl.

ernavá, nad 1. svtlá, v t. bílá, trochu odporn páchnoucí. \'ýir.

ellipt.. 8— TO /'. cyst. sporé, malinké, jehlicovité. dole málo ztluštlé.

\' pmrin na vápn u Karlštejna v íjnu 1915, v listnatém humuse ve

Hvzd (poblíž potoka u studny) v listop. 1917. — Jest podivuhodná, skoro

obrovská houba, snad totožná s T. grammopodium, posud špatn známým. Kl.

jeho má býti ervenohndý, 1. bílé; Fries o nm praví: »in nemoribus granii-

nosis raro«. Musí býti dále studováno.

T. cartilagineum Bull. 1792. . chrupavifá. Kl. 6— 10 cm, dosii

tlust mas., plose :4clen., hygrof., za vlhka kouové tmavo-kaštanový
(bez prosv. 1.), celý na povrchu drobnými smeky a vráskami po-

setý, bez loupavé pokožky. .9 dnšninou tmavé kouovou. T. i až

2 cm ti., pevný, koenující, lysý. vláknitý, elast., nahoe bílý, dole

posléz špinav hndavý. L. husté, šir., u t. vykrojené, bílé, pak

špinavé, elast., nestejn šir. Páchne nepíjemn. Výtr. kulaté. 6 //.

Cyst. krátké, sUnipkovité. lahvicovité. tupé.

Hlavn v listnat. lesích. Pinesl ji z devní ohrady na Smíchov v listop.

1918 p. . O. Reisne?.

y) Celá houba bílá.

T. candidum sp. n. C. bélostná. Kl. 6—10 cm, dosti mas. a pevný,

pravid. mírn sklen., nepatrn hrbol., úplné hladký, lysý, hygrof.,

za vlhka bled nažemlovlý, za sucha isté bílý, na nepesahujícím
okr. tupý. T. sotva delší pr. kl., i cm ti., posléz nahoe tlustší a

dol svolná ztenený, mchovitý, solidní, hladký, bílý. L. husté, .ši-
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rokým úhiem u t. vykrojené, rovné, bílé, or rušovýiii juh/eclunii, po-
makáním trochu hndnoucí. Duž. bílá, píjemn houbov vonná.

Výtr. ellipt., 8— lo ,«. Cyst. na ostí veliké, lahvicovité, tupé, hez-

ostenné (inocybovým podobné).
V bukovj'ch lesích u Rakovnika sbíral p. Ffchlner, j, igig. — Niemu

v literatue se nepodobá.

T. albatum sp. n. . vybílená. Kl. 4—8 cm, velmi ztuha, ale ni-

koliv tlust mas., ploše sklen., ^ tupým hrholem, s okr. dlouho pod-

vin,, tenkým a blanit i pesahujícím^ nehygrof., jakoby vápnem
obílený, hladký, lysý, jen na temeni nkdy trochu mourový, hojn
drobn jamkovitý. T. delší pr. kl., stejn ti. (4

—8 mm), ztuha

elast., solidní, bílý, lysý, nahoe poprá.šený, hnib vláknitý, dole

vždy zakivený. L. husté, tenké, dosti úzké, bílé, široce pirostlé a

zeteln obloukovit shíhavc. Výtr. veliké, ellipt., bezbarvé, 10 až

12//. Cyst. na -ostí sporé, dlouze rigidn tyinkovité, žlutav zbar-

venou, drsnou špikou okonené. Bez zápachu.
V lesním humuse v Jevanskych lesích, v smrkové partii, jednotliv, 9, 1918.

Podivuhodná houba, úpln neh3'grof. Clitocyby pipomínající a jist pechod
z r. Tricholoma k r. Clitocybe pedstavující. Cystidy však, jakož i blanitý

okraj kl. zejm svdí píbuzenstvu T. melaleucum, akoliv není hygrof. Celá

houba jest sice bílá a pomakáním nemnlívá, ale v mé tekutin barví se er-

ven a i tekutinu intensivn erven zbarvuje.

5 ) Kl. mourov okrový, 1. a t. svtle krémov nažloutle.

T. Holicí sp. n. C. Holíkova. Kl. 6—9 cm, tlust, mkce mas.,

v mládí sklen., pak rozlož., s dlouho sehnutým, ostrým okr., ne-

hrbol., dosti pravid., lysý, vlhký, matný, hygrof., za vlhka mourov
žlutav naokrovlý, za sucha uprosted šedavý, k okr. blavý. Po-

kožka velice jemná, do polov. kl. loupavá. T. sotva zdélí pr. kl.,

asi I cm ti., asto zábnutý, dole neztluštlý, elast., ale netvrdý,

uvnit dužnatý. podél hrub vláknitý, ano nahoe rýhované žeber-

natý, krémov žlutavý, ale na povrchu bíle ojínný. L. velmi husté,

široké, tenké, u t. hluboce zaoblen vykrojené, krémov žemlové.

Výtr. krátce ellipt., 6—8 /i. Cyst. na ostí sporé, veliké, rigidn

jehlicovité, dole mírn ztluštlé. nahoe zpt ostnité. Duž. krémová,

mkká, mírn ztuchle páchnoucí.
Na lesní holin ve spolen. Discina ancilis u Jílového hojn zaátkem

dubna 1920 sbíral p. u. HaUk. Také ve Hvzd (Zv.).
— Masitá houba, mk-

kostí, aromátem a zvlášt zbarvením na spodu význaná. V literatue nalézám

pouze T. cremeo-griseum Britz. (Bavory), která se dle popisu musí naší po-

dobati. Bohužel jest popis kusý a mikrosk. analysa nedostatená. Rovnž se

nepraví, je-li to houba jarní.
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Obr. 40. I. Clitocybe pruinosa Fr., 2. Cl. stipaephila Vel., 3. Cl. clavipes
Pers., 4. Cl obolus Fr., 5. Cl. brumalis Fr., 6. Cl. Strangulata Vel., 7. Cl.
umbonata Vel., 8. Cl. hirneola Fr., 9. Cl. squamosa Vel., 10. Cl. dccolorans
Vel., II. Cl. pusilla Vel., 12. Cl. nigripes Vel., 13. Cl. pinetorum Vel., 14. Cl.

xanthophylla Vel., 15. Cl. nivalis Vel., 16. Cl. tuba Fr., 17. Cl. vibecina Fr.,
i8. Cl. mortuosa Fr., 19, Cl. cinerea Vel. — Veškeré druhy .slab zmenš.,

vytr. a cvst. ale velmi zvtšenv.

Clitocybe IV. Strmelka. < )l>r. 40., 41.

lluut)}' veliké i drobné, vždy pozemní, s kl. v mládí podvinu-

lÝm, pak ale nálevkovít vyhkibeným nebo aspo vmáklým, barvy
namnoze bílé nebo žemlové až temn hndé. Dnž. mkce elastin

suchá, proto posléz nerozpadavá. T. nezlomiteln elastiný, vy-

cpaný, ze\n vláknit rýhovaný a okornatlý, k hoejšku rozšíený,

sotva kde delší pr. kl. L. tenké, zvolna obloukovit sbíhavé. Velm
a kortina scházejí. Výtr. bezbarvé, asto malé, prach výtr. bílý.

asto siln anýzov vonné.

Rod na druhy pebohatý ;i velice nesnadno ešitelný. Bílé a

šedavé druhy, jichž na podzim bývají plné lesy a háje. dají ^e tžko

od sebe rozeznávati, neku-li podle špatných diao^nos správné uriti.

Spousta druh, které rzní autoi z rodu tohoto popsali (ji/.

Saccardo v 5. díle jich uvádí z Evropy 150, od té doby se však

poet teno zdvojnásobil), iní uro^vání a pehled tém nemož-

nými, zvlášt když popisy jsou struné, nedostatené a namnoze

žádná mikroskopická analysa. Snažil jsem se naše nové druhy s pí-

buznými popsanými srovnávati, ale piznávám se, že jsem si rady

ne\-dl. Mám obavu, že v literatue panuje veliký zmatek, pon-
vadž hygrofannost nkdy nesnadno se posuzuje a odstíny barvy

lupen nepesn se urují. V Cechách roste jist na 400 druh a

v Evrop nejmén 1000 druh. Dobrá monografie mohla by tu ^nej-

více pinésti svtla.

Strmlky rostou hlavn na podzim v lesích všeho druhu, ale

také na pahorcích, pastvinách, v zahradách a nkteré objevují se

ješt o Vánocích. V lese rády tvoívají arovné kruhy a mnohé do-

sahují velikých rozmr. Nkteré jsrm zvláš silným aromátem vý-

zriany (C. sinopica, odora, fragrans, suaveolens). Snad všechny

jsou jedlé a nkteré se také k jídlu .sbírají. Nejznámjší typy jsou:

C. dealbata, inversa, flaccida, infundibuliformis, íncilis, nebularis,

clavipes, odlora, g-ilva, cyathifnrmis, fragrans, metachroa.

V.5/
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Obr. 41. I. Clitocybe olida Vel., 2. Cl. tenerrima Vel., 3. Cl. stolonifera Ve].,

4. Cl. erubescens Vel., 5. Cl. fragrans Sow., 6. Cl. obscura Vel., 7. Cl. Casi-
miri Vel., 8. Cl. pellucida Vel.. 9. Cl. concava Scop.. 10. Cl. ericetorum Bull.,
II. Cl. attenuata Vel.. 12. Trichol. aestivum Vel. 13. Cl. curvípes Vel.,

14. Cl. ditopus Fr., 15. Cl. striata Vel. 16. Cl. pratensis Vel. — Veškerá
vyobrazení jsou ponkud zmenšena, ale výtr. velice zvtšeny.

1. Druhy )h-ln'i;rofaitni.

a) Cist bílé.

a ) Lupeny dlouze sbíhavé.

Cl. caiidída Bres. 1892. .9. blostná. Peveliká, bílá, vonná. K!.

10—20 cm, tence kožovit mas., lysý, rozlož.^ poslés nálevkovitý,

na podvin. okr. jemn pýitý, bílý. T. bílý\ lysý, kratší pr. kl.,

I—2 cm ti., solidní. L. bílé, posléz trochu špinavé, krátce sbíhavé,

husté, široké (i cm). Duž. bílá, siln anýsové vonná. Výtr. podlouhle

vejíté, nkdy klínovité. 7 /'.

Na tiaviiiácli a lesních pasekách v horách. 8. \).
V Jevan, Police n. M.,

Písek (Dezfiék).

Cl. catina Fr. 183Ó. 5. mísovitá. Kl. veliký 6— 10 cm, rodožen.

nálevkovitý, nehrbolatý, mkce mas., suchý, nelesklý, lysý, hladký,

ist bílý, pi sesychání na okr. okrov kozový, na rovném, skoro

blanitém okr. trochu lalonatý. T. cist bílý, hladký, elast., v kl.

zvolna rozšíený, na basi siln kulovit ztluštclý a plstí s okolím

spojený. L. ist bílé, husté, útlé, úzké, sbíhavé. Duž. l)ílá, slab

houbov vonná. \'ýtr. krátce ellipt.. 4—5 ,"

V suchých lesích smíšených v smetí a listí, vzácn. 8, 9. V listnat. lese

u Hru=ické cihelny, v listn. lesích u Chlumce n. C. (R), Plóckenstein (K).

Cl. tuba Fr. 1836. .9. trubkovitá. Menší, bílý, nálevkovitý druh.

Kl. 2—4 cm, okrouhlý, hluboce nálevkovitý, tence lupenitý, cist

bílý, hladký, skoro hedvábn lesklý. T. zdélí pr. kl., 2—4 mm ti.,

v kl. zvolna rozšíený, velmi tuhý. solidní, oblý, hladký, žemlov

blavý. L. husté, útlé. drsti úzké, -jvolna dlowr.e sbíhavé. bílé. v stáí

trochu do žlutavá. Nevonná. \'ýtr. hruškovité, 5 /'.

V suchých smrinách vzácn. U Mnichovic. 9, 1915-

Cl. ericetorum Bull. 1701. 5. vesovinná. Tvar a velikost asi jako

Hygrophorus pratensis, ale bílý. kozov tuhý, suchý. Kl. 2—4 cm,

nejprv rovn uatý, ano i nkdy hrbol., v stáí však nálevkovit

vyhlubený, s rozlož., vl.nit zprohýbaným okr., uprosted tlust,

k okr. tence mas., v t. z^n]na kuželovit zúžený, tuhý. bílý. hladký,

skoro lesklý, asto s pokožkou svraskale trhanou. T. krátký, 3 až

253



8 111111 il., luliý, hladký, oblý, od 1. oste oddlený, bily. L. z^eliui

proídlé, pomrn tlusté, nestejn dl., etné vidlcuc, bík-. pp.k

máslové nažloutlé, zvolna sbíliavé. Nevonná. YýU-. kul^v. ellipliné.

5
—6 II.

Na sucliýcli prihorcicli, ve vt^^ovinách sem tam. l^ Mnichovic, Bchovice,

I.omiiice n. V. (Kopecký)

Cl. discolor sp. n. Kl. 3
—

5 cm, tence lupen, masitý, sáhy
nálcvkovité prohluhený, nehygrof., hladký, lysý, skoro lesklý,

neknihatý, cistc bílý. T. zdélí pr. kl.. 3
—

5 mm il., asto
kivolakv a k basi ztluštlv, záhv inélcce dutý, bílv, hrub vláknitý.

dole bíle plstnatý. L. velmi husté, dlouze sbíhavé, dosti sir., neisté

šedé. Voní siki anýzov. Výt. malinké, ellipt.. 3
—

4 ,«.

\' tráv mezi uiateídouškou na výslunném míst pod Koženým vrchem

u Mnichovic, jechiotliv. q, 1918.

p) loupeny pirostlé uchi) krátce sbíhavé.

*
Vetší druhy, kl. širší ne.:: i cm.

t Lupeny bílé nebo s tonem šedavým nebo nažloutlým.

Cl. cerussata Fr. 1821. .9. vosková. Kl. 5
—8 cm, pravidelný, dosti

mas., ploše sklen., pak rozlož., rovný nebo trochu vmáklý nel")

i nízce tupé hrbol., na okr. oste podvin. a trochu plstnatý, hladký,

jakoby bíle nalakovaný, isté bílý, pozdéji soustedními kruhy po-

praskaný. T. rnvný, solidní, t cm ti., sotva zdélí jir. kl.. dole mírn
tlust,ší, zevn bíle vláknitý, dole trochu pihndlý a se smetím spo-

jený. 1.. husté, tenké, bílé, pak trochu .špinavé, pirostlé, mák^ oí-

havé. \'ytr. krátce ellipt., 4'
—

3 /'. \'wiii slab houbov.
\' jehlinatých lesích, hlavn modínových dosti hojn, zpravidla ve ve-

likých koloniicii a kruzích. 8, 9. Jemné soustedné áry na kl. povstávají po-

praskáním pokožky, pak ale zarstají, zstávajíce jen co kresby árové. Zjev

tento ale pi'ichází také u jiných Clitocyb. — Píbuzná a podobná Cl. tomata

Fr. jest malá (2V2 cm), s tenkou stopkou. Posud jsem ji z ech neobdržel.

Cl. pliyllopliila Pers. 1801. .S". listomilná. Kl. 4—8 cm, tence ko-

žovit mas., nkdy sem tam zprohnutý, rovné sklenutý, sotva

trochu vmáklý neb i i' vyniklým širokým hrbolem, s okr. dol

sehnutým, nehygroí., isté bílý, hladký, hedvábné lesklý, nékdy

rozpukaný, asto s i—2 slabými kruhy. T. elast., hladký, velmi

pevné a hrubé vláknitý, 4
—8 mm ti., na basi obyejn zahnutý a

plstí obalený, brzo dutý a asto smákly. L. velmi husté, tenké, ne-

široké, krátce sbíhavé, nejprv bílé, pak jakoby nažloutle špinavé.

Voní nkdy slab, jind}- siln anýzem. \^vtr. kulaté. 4
—

5 ,"•
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\' jfiiiiiiatych, suchých, teplých lesicfi, vždy v bohatých koloniích a kru-

zích, 8, 9. Ne hojná. Význaná blostným, hedváhitým a asto lirbol. kl. a ku-

latými výtr. Mnicliovice, Radotin, Motoly.

Cl. iiivea S'p. n. 5. snesná. Kl. 3
— 10 cm, dosti tlust mas., asto

zprohýbaný, skoro rovin<\ v stáí julce prohluhený, celý ist snlio-

hilý, nápadn inkký, na okr. \' mládí vatovit plsnatý, v stáí

s rozpukanou soustedn pokožkou. T. pevn elast., asi i cm ti.,

'VŽdy prohnutý, lysý, hladký, hily. L. proídlé, dosti široké, krátce

shíhaz>é, bílé s tonem niáslovýui. \ý{r. ellipt., 6—g {i. Nevoní.

Vždy v obrovskycii kruzích a asto trsnata. V suchých smrinách na upa-

dalém jehlií. Y okolí Pražském, u Karlštejna, Kosoe, Radotína. v Kri, na

IKidzim. Jest píbnzná ped., ale má vtší a elipt. výtr.

Cl. oriianieiitalis sp. n. S. sdohcná. Kl. veliký, až 8— 15 cm, ist

hily, na okr. hedváhitý, asto s 2— / kruhy pi okr., s pokožkou

jemn soustedn rozpukanou, jiz v inládí s tupým hrholem, na

okr. mnohonásobn ornamentáln lalonatý, uprosted tlust mas.,

ostatn plachtovit tenký. T. velice krátký, i— 1V2 cm ti., elast.

vláknitý, dole bílou plstí obalený, posléz dutý a špinav šedožlu-

tavý. L. bilc, brzo však špinav nažloutlé, velmi husté, krátce pi-
rostle sbíhavé. Duž. bledá, siln anýzov vonná. Výtr. krátce ellipt.,

V naneseném listí a smeti na teplé zapadni, výslunnc stráni buren. a mo-

dínem porostlé u er. silnice z Mnichovic do Stránic, v srpnu každý rok

v mohutných kruzích a koloniích. Jest to obrovská houba, ozdobiu" lalnnatá.

s krátkým, tlustým t. Jest píbuzná Cl. cerussata.

Cl. dealbata Soiw. 1799. ^. obílená. Kl. 2—4 cm, slab mas., nej-

prv sklenutý s podvin. okr., pak ploše rozlož., jen nkdy slab

vmáklý, na okr. asto zprohýbaný a vykrajovaný, hladký, lysý,

bílý, za sucha slab lesklý, za vlhka nkdy šedav nahndlý nebo

špinavý, mkký. T. zdélí pr. kl., 2—4 mm ti., dutý, mkký, bílý.

vláknitý, asto smákly, stejn tlustý, skoro vesms excentrický.

jakoby bíle ojínný. L. pirostlé, sotva krátce sbíhavé, husté, šedav

bílé. Zápach slab mouný. Výtr. krátce ellipt., 5;
—

í") ,«•

Vždy mimo les, na polích, podle cest, na pahorcích hojn, 7—9. asto na

teplých stepích okolí Pražského. T v obilí se objevuje. Obyejn v houfech.

Cl. catidicans Pers. 1801. .S". bloskvoucí. Kl. 2—3 cm, ence mas..

pravideln okrouhlý, nejprv -klen., pak ploše rozlož, a posléz mlce

vmáklý, se snhobílým hcdvábitým povlakem. T. zdélí pr. kl,

2—4 mm ti., stejnomrn ti., dutý, hladký, voskov bledý, lesklý.

na basi kolínkovit vystoupavý. L. velmi Jiusté, krátce sbíhavé,

velmi úzké, bílé. Bez vn. \'ýtr. ellipt., 4
—

3 /'•

255



N Icšicli mezi listini a jelvliím vz;icné. I elákovic v listop. 1913 (íjiniek).— Kolinkovitý t. jest zde sice význaný, ale vyškytá se také u jinýcli druh.

CI. oiiiplialiaeíormis sp. n. ^^ kalichovitá. Celá istc bílá, nehygroí.,
kl, útle blanitý, 1V2—2>4 cm, trvale svoncovité sklenutý, nevmaklý,
hladký, lysý. T. dlouliý, rovný, tenký (i>2—2 mm), lysý elast.,

priisvitn vlnkatý, dole s jehliím vláknivem spojený. J.. husté, ne-

široké, ohloukovif dosti dloitr:C shíhavé. Nevonná. Výir. ellipt..

4—6 fi.

Jednotilv na opadalém jelilii n.odínovém ve Hvzd, 10, 1919. — Ne-

podobá se nienni, leda njaké Omphalii dlouze sbihavými 1.. zvoncov. a skoro

uatým kl

CI, Iluniicola sp. n. 5. humusová. Netrsaiatá, drobná, útlá. Kl.

-—3 cm. pravidelný, oble sklen., hez jamky i bez- hrbolku. tence

mas., k okr. oste blanitý. nehygrof., isté bílý (jako slídnatý, ale

nepopraskaný). 7. sotva delší pr. kl., rovný, ist bílý, lysý, tuhý,

solidní, sotva patrn vlák.nitý, uprosted asi i mm ti., k basi velice

ztenený. L. velmi husté, dosti úzké, k okr. velmi zúžené, krátce

sbíhavé, nedlené, isté bílé. Duž. bílá, bez vn. Výtr. podlouhle

árkovité, v zahnutou stopeku zúžené. 5
—6 //.

v listopadu 1917 v lese na He u Tehova na opadalém ij>ykovém listi,

snad jen pro os] ky význaný druli. Velmi význaný podobou kl. i zteneným t.

CI. aiiísaia sp. n. S. anýzová. Kl. 2—3 cm, tence mas., vždy ex-

centrický a asto nepravidelný, v mládí kuželov. zvoncovitý, pak

rozlož., s tenkým, ostrým okr., málo vmáklý a malounko hrbol-

katý, hladký, lysý, nehygrof., bílý, s pokožkou jemn centricky

rozpukanou, mimo to pi okr. s i—2 kruhy a v stáí vždy útle

radiáln rýhovaný. L. neisté bílé, velmi krátce sbíhavé, velice

ídké a široké. T. tenký (i—2 mm), zttiha elast., útle vláknitý,

bílý, vždy kivolaký. Výtr. knlov. ellipí.. malinké, 4
—

5 ."• Voní

silné anýsem.
Na mateídouškové lesní louce pod Koženým vrclu-m u Mnichovic. 9, 1918.

CI. xaiitliophylia sp. n. S. sedolupenná. Kl. i—3 cm. tence kožo-

vitý, skoro blanitý, nízce sklen., kruhovitý, s okr. ostrým, tenkým,

rovným, ,y /—2 kruhy a uprosted s malinkým hrbolkem, snho-

bílý, hladký, lysý, nehygrof. T. dlouhý, teninký (1 mm). asto

kivolaký, dole bíle vlásenitý, šedavý, nahoe bíle poprášený,

elastiný. L. husté, tenké, lehlé, šedé, krátce sbíhavé. Výtr. kulaté

nebo vejitokulovité, 7
—8 /», tlustoblanné. Cyst. na ostí hojné,

tlust válcovité, zaoblené, i—2krát pehrádkované. Rez zápachu.
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A' lesním humuse ve spolenosti Lepiot a Psalliot. Asperula odorata v sta-

rém smrkovém lese na Koženém vrchu u Mnichovic. 8, 1Q15. Podivný druh,

oste charakterisovaný.

tt Lupeny dosplé s tonem ervenavým.

CI. stolonifera sp. n. 5". výhéskatá. Gracilní, l)ilá, nehygrol. Kl.

I—2 cm, hílý, nízce oble sklen., nevmaklý, až do poloviny široce

rýhovaný, na ostrém okr. skoro vroubkovaný, hladký, lysý, kolem

temene s rozpukanou pokožkou. T. velmi dl., i—2 mm ti., nevlák-

nitý, pevin elast., krémový, ale bíle mkce plstnatý, na basi pro-

dloužený v tvrdý tenký krivolaký koínek. L. husté, lehlé, úzké.

útlé, blavé, ale s nádechem nacervenalým, :::úšen nebo obloukovit

pisedlé, nesbíhavc. Výtr. hruškovité. 4
—

5 /'. Nevonná.

Na lesní mechatin pod temenem Pecnýho nad Ondejovcm. 8, 1915. Po-

divný druh, jiným vbec nepodobný.

CI. tenerrima sp. n. 5. peútlá. Zjevu skdro útlé Myceny, bílá. K'.

1—2 cm, iitle blanitý, ploše sklen., s okrajem dol sehnutým, m-a-

lounko uprosted zmiaklý a trochu hndý, ostatn bílý, hladký,

lesklý, radiáln hust árkovaný, nehyg-rof. T. velm,i dlouhý

1 mm ti., elast., krivolaký, dole kaštanov hndý, nahoe bílý.

hladký, lysý. L. husté, útlé, dosti široké, široce pirostlé, sotva

.sbíhavé, bílé s jemným nádechem, ršovýni. Páchne slab k_\sele

Výtr. ellipt., 4—5 //.

Na suchém stepním pahorku za Zižkovem u Prahy v íjnu 1915 sbíral

p. dr. Reichert. Krásná, peútlá hnubika, jež se žádnou známou se nesho-

duje.

CI. erubesceiis sp. n. S. naržovlá. Velikost i tvar asi jako CI

dealbata. Kl. 2—4 cm, vždy nepravid. zprohýbaný a excentrický*

suše, tence mas., nehygrof.. jen slabé vyhlubený. v mládí dlouho

na okr. podvin., bílý, na temeni krémový nebo nahucdlý, v sáí pi
okr. radiáln vráskovaný. T. sotva delší pr. kl., elast., hladký.

peasto smákly a dvojbrá::.dý. L. bílé, ale s nádechem ržovým,

velmi husté, asto vidlené a na dn pín spojované, úzké, súžen

krátce sbíhavé, tenké. \'ýtr. skoro kulaté. 4—5 ," roní silné anýzov.

V tráv na suchých pahorcích, v suchých smrinácli, vždy v houfech,

pozd na podzim a ne hojn. Kolem Prahy, u Mnichovic. Karlštejn, Roblín

Také kl. mívá nádech ržový. .Srovnej CI. diatrcta

CI. attenuata sp. n. .S". zúžená. Kl. 2—4 cm, uprosted tlust

mkce ntas., v mládí tupé kuželov., s dlouho podkn. okr., pak skle-

nuté rozlož, (nikdy vmaklýV ly^ý, hladký, nehygrof.. bílý, ale
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s príjsvitavym narúžovlýni spadem. T. sotva delší i)r. kl.. Ic basi

zvolna a tence zúžený (nahoe 3
— (^ mm l.), vždy kivohký. vždy

excentrický, asto mírn smákly, zvolna v kl. rozšíený, bílý. T..

nehusté, dosti tlusté, nestejn šir., asto vlnité a i'i<11euc, ua dn
píné žebernaté, dlouze zvolna sbiliavé, bílé s nádechem ržovým.
Duž. bílá, odporn páchnf)ucí. \ "ýtr. krátce ellipt., 4

—
5 /'•

Na suchycli travinách na vápenn\cli kopcicli nad rokli Radotinskou \e spo-

lenosti žampion v mnohoetnýcli iKjufech. 7 -9.
- Tlustým kl , dol velice

zteneným t. a naržovlými 1. význaný. Z i)il)u/.. pedešlého druhu.

*'' Maliké druhy s kl. sot7'a i cm širokým.

Cl. marasmiformis sp. n. 6\ špikovilá. Gracilní, maliká, špinav
bílá. Kl. 0"5

— I cm, útlý, blanitý, nejprv zvoncov., pak rovné ro.>

lož., s malým žemlovým hrbolkem, hladký, lysý, nehy^rof.. do polo-

viny slabé rýhovaný, sotva zeteln v pokožce rozpukaný, špinavé

bélavý, skoro lesklý. T. velmi dl., sotva i nim ti., pevný, nelámavý,

vždy kivolaký, špinavé okrové hnédý, dole plstnatý. L. husté,

úzké, neisté bélavc. pirostlé, nesbíhavé. Výtr. ellipt.. 4
—

5 /<

V tráv na lesni louce nad Hru.sickou cihelnou (Trollius) pospolit až

vkoro trsnatá. Jest velice podivná houbika, zevnjškem dosti na Mara^mius

stipitarins r.pomina iicí.

b) J^icc mcn šedé ucho špinavé bélavc.

* Klobouk širší než i cm.

t Jvlobouk špincr:' hitii'v. lupeny do šcdazHi nebo žemlová.

Cl. díluvialis sp. n. S. diluvialní. Kl. 3
—

5 cm, dosti zuha a tlust

mas., rovné rozlož, nebo trochu hrbolatý, na okr. dlouho úzce pod-

7'in., asto zprohýbaný, nehygrof., hladký, lysý, kozové špinavé

bélavý, s pokožkou asto sousted.n rozpukanou. T. velmi krátký,

rovný, 3
—

5 mm ti., tuhý, hladký, válcov.. nevláknitý. solidní, Še-

dav okrový. L. zvlášté husté, tenké, široké, široce pirostlé, sotva

krátce sbíhavé, špinavé šedohnédavé. Siln anýzov vonná. Výtr.

dokonale kulaté, 5
— f>

,".

Na suchém bylinntMr. humuse v stepni tormaci na vyprahlých vápenných

stráních nad fllnboepy a u sv. Prokopa pozd na podzim, na suché diluvialní

stráni nad Trujou jednollix nuh i trsnat, \' ijuu. \ ýtrusy i tuhou konsistenci

význaná.

Cí. sordida sp. n. 5". špinavá. Podobná Cl. candicans. Kl. 2—3 cm,

rovné ufatý, sotva uprosted vmáklý, tenký, hladký, lysý, suchý,
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matný, asto centricky popraskaný, špinav blavý. T. úUý, sotva

zdéli pr. kl., i^i—2 mm ti., špinav žemlový. L. peútlé, husté,

úzké, krátce sbíhavé, v nkolika stupních nestejn dl.. špinav
emlové. Duž. bledá, bez zápachu. Výtr. ellipt., pvcnialinké, 2)^2 až

3 ,"

V lesícli u Karlštejna v íjnu 1014. — Ode všech toho skupeni harvou kh

a žemlovými I. odcliyiná. Jest vehni úthá.

Cl. pusilla sp. n. S. drobná. Drobounká, gracilní, nehygro. Kl.

0-5'
—

I '5 cm, tence mas., nejprv rovn uatý, pak vyhlubený a upro-

sted s malým lirbolkem, špinav bílý, hladký, asto popraskaný, na

okr. jenm podvin. T. delší pr. kl., sotva i mm ti., blavý, bíle

mrtnatý, elast. L. dosti proídlé, úzké (i
—2 mm), šedav blavé,

svolná sbíhavé. Duž. bílá, nevonná. \''ýtr. kulov. ellipt., 5
—6 /*.

V písitých borech u Sojovic na Jizee v ervenci 1914. — Cl. dothiophora

Fr. sotva jest totožnou, píliš veliká.

tt Klobouk i lupeny šedé.

Cl. hírneola Fr. 1821. 5. olovená. Drobná, šedá, s tenkou dlouhou

sopkou. Kl. I—2 cm, prsvitn blanitý, rovn rozlož., na okr.

dlouho tence podvin., uprosted pasléz trochu jamkovit vmáklý,

nápadn svraskale hrbolkatý, ano i s jedním kruhem, hladký, lysý,,

lesklý, šedobílý, n€h}grof., za vlhka skoro slizký. T. dlouhý, tenký

(i
—2 mm), špinav šedavý, asto kivolaký, elast., nahoe pomou-

ený. L. špinav šedavé, útlé, husté, krátce sbíhavé. Duž. bílá, aihá,

bez zápachu. \'ýir. skoro kulaté, 7
—8 /'. Cyst. na osti hojné, nit-

koví té, kivolaké, jehlicovité.

V suchých vesovinách, na okrajích lesních, na lesních holinách, obyejn
ve spolenosti Cladonií a Baeomyces roseus, vždy jednotliv, 7

— 10. Všude roz-

šíená, ale nikde hojná. Lehce poznalelná.

Cl. cinerea sp. n. .S". popelová. Kl. 2—3 cm, nízce sklen., tnálo

vmáklý, dosti tvrd mas., na okr. dlouho úzce podvin., hladký,

lysý, lesklý (jako lakovaný), šedý. s pokožkou centricky rozpu-

kanou. T. zdélí pr. kl., 3
—

4 mm ti., dol zúžený, excentrický, tuhý,

hrub vláknitý, šedý, bíle vlásenitý. L. dosti husté, skoro troj-

hranné, sotva sbíhavé, šedobíle až: šedé. Nevoní. Výtr. kulatc.

4—5 "•

Na výslunných, vyprahlých, holých okrajích lesních, mezi vesem na slun-

ných stráních (nikdy ve stínu) po letních deštích jednotliv, náhle se objev i

a rychle opt mizi. 7—9. U Mnichovic asto, u Ondejova a ían. — Cl. do-

thiophora t^r. zdá se býti píbuznou.
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Cl. pratensis sp. n. .V. luní. Kl. 3
—

4 cm, nálevkovitý, tence mas.,

nehygrof., šedý. iiprostefi aš erný, ale jakoby jinovatkou na-

dechlý, lysý, matný, vdy s ernými centrickými trhlinami v po-

kožce. Tr. málo delší pr. kl., 2—4 mm ti., elast.. hladký, ernošedý
nahoe bíle poprášený. T.. husté, široké, tenké, trcxrhu zubaté, krátce

shíhavé. špinav blošedé. Duž. sedává, bez zápachu. \'ýtr. ellipt..

7—8 //.

N'a suché, výslunné, pisité pastvin mezi travou nad Srbskem (10, 1915).

Na ílunnm kraji sucliélio borového lesa u Kunic (11, lOT/V Patí do príbuz.

Cl. hirneola.

Cl. Casimlri sp. n. .S". Kazimírova. írsnotá. ano i 2—j basemi

dohromady srostlá. Kl. 2—3 cm, dosti ztuha a tlust mas., vmákle

nálevkov., lysý, šedý, uprosted erný, radiáln hrub rugosní. ne-

hygrof. T. málo delší pr. kl., 3
—6 mm ti, všdy smákly neb i po-

dél jamkovitý, hladký, ernošedý, skoro rohovíte pevný, nahoe
trochu ojínný. L. dosti husté, široce pirostlé, sotva krátce .<;bí-

liavé, trojhranné, svtle šedé. Duž. popelavá. nevonná. Výtr. ellipt.

k basi šikmo stažené, 6 «.

V suchém, starém boru u Hrusic 7, 1916 sbíral mj syn K-iziinir. .Vrileži

do píbuz. pedešlých, a Cl. niortuosa.

Cl. olida sp. n. S. páchnoucí. Kl. 3
—

5 cm, dosii tlust mas., ne-

hygrof., na okr. dlouho úzce podvin., hladký, lysý, lesklý (jakoi la-

kovaný), u okr. kruhatý, centricky v pokožce rozpukaný, špinavé

šedohndavý, k okr. blavý. T. zdélí pr. kl.^ pnmrn tlustý (5 až

6 mm), dol rozšíený, nevlákniiý, hladký, lysý, špinav šedavý.

bíle ojínný, dole hluboce brásdovit smákly. L. husté, úzké.

tenké, krátce obloukovit sbíhavé, šed okrové. Páchne ztuchlou

moukou. Výtr. ellipt., 4
—

5 /'•

Xa výslunném, travnatém kopci u Božkova (Mnich.) spore, po teplém

dešti. 8. T016. Z píbuz. pedešlých.

Cl. striatipes sp. n. .S". pruhonohá. Kl. 4—O cm, dosti tlusté mas.,

pravid., jen u ukr. trochu vlnitý, sáhy rovn rozlož., uprosted tupé

hrboL, hladký, lysý, nehygrof., popelový. T. zdélí pr. kl., rovný,

válcov., stejn ti. Í4
—6 mm), pevn elast., hladký. ly>ý. bledý, hrubé

vláknit rýhovaný, pomakáním ernající. L. široké, nehusté, u okr,

skoro zaiolblené, na t. široce pirostlé, sotva sbíhavé. neist bílé.

Nevoní. Výtr. tup ellipt.. 8— lo ,".

V suché travé u Motol v záí 1916 sbíral p. u. Kašpar. Jest pibuz. pe-

dešlým, ale se žádnou se úpln neshoduje. Nápadné jest ernání rýhovaného t.
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Cl. striata sp. n. S. pruhovaná. Kl. 3
—

5 cm, dosti tlust a pevné

mas., uprosted nálevkovité vyíilnbený, na okr. dlouho a široce

podvin., hladký, lesklý, nchygrof., suchý, v nálevce mkce plstnatý,

ostatn fmavošedými vlákny na blaz'c pd žíhaný (asi jako
u Trichoi. portent. nebo mnohých Inocyb). T. zdélí ])r. kl.. 3

—8 mm
ti., hladký, lysý, pevn elast., špinav nasedly, vždy kivolaký, nkdy
smacklý, nahoe bíle mrtnatý, vláknit okornatlý. L. dosti proidlé,

široké, tlusté, delší a kratší, hojn vidlenc, šedavé, ::.volna a dlouze

sbíhavé. Výtr. ellipt., 7
—8 /'. Bez zápachu.

V smrinách u Golova Jeníkova v íjnu 1915 sbíral p. u.- Maxiniovi.

Jest podivuhodný druh, 7. píbuz. Ci. lrullae'ormis I'"r.

Cl. staiiuea sp. n. S. cínová. Celá -ocelov šedavá. Kl. 2—4 cm.

dosti mas., asto excentrický, tup sklen, neb i hrbol., nehygrof.,

hladký, lysý, šedav ocelový. T. skoro delŠí pr. kl., 3
—

7 mm ti.,

solidní, hladký, hedvábn vláknitý, ocelov šedoblavý, pomakáním
ernajicí. L. husté, iitlé. krátce pirostlé, sotva sbíhazré, tmavošedé.

Rozemnuta voní slab anýzem. Výtr. kulaté, 3
—

4 //.

Na lesní prsti v lesíku erni- borovice na teplé jižní vápenné skále nad

Hluboepj'. 10, 1918.

** Klobouk šedý, sotva i cm široký.

CI. stipaephila Sjp. n. .V. kavilová. Peúílá, mailiiká, šedá. Kl.

I cm, rovn uatý, nehygrof., tence blanitý, s okr. rovným, oste

blanitým, uprosted malounko hrbol., 2^^ kruhy znaený, stíbit

šedolesklý, vláknitý. T. dlouhý, i mm ti., kivolaký, šedohlinový,

na basi ernavý. L. proidlé, sotva krátce sbíhavé, uprosted nej-

širší, šedavé, pín vráskované. Výtr. ellipt.. 7
—8 /y. Cyst. na ostí

nehojné, dlouze vláskovité, vtvité.

Na holé, vyprahlé zeuii na vápenných skalách k jihu obrácených ve spo-

lenosti Stipa pennata nad údolím Radotínským, 8, 1915. Podivuhodné stano-

visko a ješt podivuhodnjší houbika, jež se Clitocybám vbec nepodobá.

CI. arvensis sp. n. .V. polní. Útlá, drnl)ná, kl. 5
— 10 nmi, tence

blan., hluboce nálevkov., nestejnostranný, nehygrof., hladký, lesklý.

celý šedý, lysý. T. dvakrát delší pr. kl., i— iVl' mm ti., šedavý.

lysý, vlákn., nahoru zvolna rozšíený, ])okivený. L. husté, dl. a

krátké stídavé, cist bílé, úzké, zvolna sbíhavé. Výtr. podlouhle

ellipt., 3
—

5 f^, cy.st. hojné, tence vláskovité, dlouhé.

Na teplen-., suchém strništi žitném ve spolenosti Cyathus Olla a Lyco-

perdon pusillum u Mníchovic. 8, 1920. Pkná, jemná houbika.
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c ) Rušné jinak zbarvené.

a» /\7. milevkovilý, 1. dlouze sbíluwé.

*
Kl. hndé nebo cihlové zbarvený.

+ Málo aromatické.

CI. inversa Scop. 1772. {Ps.. lobatus Sow.) 5". pehrniitá. Veliký

druh. Kl. h— 13 cm. elast. mas., suchý, široce hluboce nálevkovitý,

skoncov nebo cihlové hnédý. trochu do žlutavá, na okr. enký,

zprohýbainý a asto ialonatý. T. sotva /.délí pr. kl.. i
—

\V-2 cm ti.,

solidní, pak dutý. stejnobarevný, dole velice koenitý, lysý. nahoru

zúž/ený. I., velice husté, úzké. krátce sbi'haf\'é. nedlené, nejprv sz^étle

okrové, pak ale ervenohnédé. Duž. okrová, houbového aromátu.

Výtr. kulaté. 3
—

4 ,"•

V jelilinatých lesícli, hlavn v smrinácli, po celých Cechách rozšíená,

,ile nikoliv obecná. Vždy trsnatá a v bohatých koloniích. 8— 10.

CI. ilaccida Sow. ijycj. (A. limbatus Schum.) .S'. plihá. Kl. 5 až

8 cm, šavnat, tence mas., nejprv vmáklý, pak nálevkovitý, hladký.

ervené cihlový, za sucha blednoucí, na okr. asto Ialonatý. T. po-

mrn velmi krátký, 4—5 mm ti., na basi chlupatý, hndý, velmi

pevn elast., pak dmý, jakoby pevnou korou obdaný. T.. husté, krátce

sbíhavé. nejprv bledé, pak žemlové žlutavé. Výtr. kulaté, 3
—4 /<.

\' listí a jehlici v lesích li-tnalých i jehlinatých hojn. 8— 10. Objejné

jednotliv. Zbraslav, Zbirov, Kladno. Radotin, Mnichovice, Bchovice atd. —
Mnozí soudí, že se od ped. specificky nerozeznává. Sám posud nemám o tom

zkušeností.

CI. splendens Fers. 1801. .9. hladká. Velikost i tvar ped., ale kl.

kozové žlutavý (asi jako u Marasmius oreades), hladký. 8— 15 cm,

uprosted nálevkovitý, tence plihý, s okr. lalonatým. bíle plstnatým,

podle okr. mlce široce brázditým, dol rovn sehnutým. T. tvrdý,

pevný, uprosted i/^—2 cm ti., dol zvolna ztenený, nahndlý, na-

hoe bledý, hladký, nepruhovaný. L. velice husté (zvlášt u okr.),

útlé, úzké, na t. dlouze sbíhavé, pletové kozové, v mládí blavé. Duž.

blav pleová, píjemn houbov vonná. Výtr. kithtié. útle osl-

nité, 4 II-

Na tlícini jehlici v teplé, tmavé liuštiii smrkové u Jevanského rybníka

jednotlivé (!). 7, 1916. Od pedešlých dvou se jist liší, ale pro svou vzácnost

zdá se bvt mykologiím málo známa. \' Cooku jest vyobrazena píliš malá.

CI. Cacabus Fr. 1838. Obr. 42. .S". kakabusová. Kl. 4
—

7 cm, hlu-

boce nálevkovitý, okoládov hndý, za sucha kozový, nehygrof.,

lysý, tence mas., s okr. dlouho podvin. T. hndaxý. sítnat vláknitý,
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8—10 mm t]., dole ztluštlý a btle plstnatý, elastiný. L. rezav že-

mlové, pak masov hndé, ú::kc, zvolna a dlouze sbíhavé, nejvýš
husté. Duž. páchne skoro nepíjemn. Výtr. ellipt., g— to ,«.

V lesích na podzim vzácn. Jílové (Mašek), Libochoviky (Fch), Chlu-

mec n. C. (R.) — Jest zjevem i jinak pi-íbnz. Cl. iníundibuHf., ale jinak zbar-

vený. Patrn vzácný a málo známý druh, snad i s Cl. cyatliifonnis pomíchá-
vanv.

Cl. calcarea sp. n. Obr. 43. .S". vápenná. Tence, lupenit mas.,

temn hndá, menší. Kl. 2—4 cm, fence lupenit mas., již 7' mládí

velmi hluboce a úzce nálevkovitý

s okr. podvin. a jemn plstnatým

hladký, lysý, lesklý, sotva hygrof.

nkdy radiáln útle vrásitý, syt
ervenohndý, velmi asto excen-

trický. T. elast., pevný, tenký (2

až 3 mim), ervenohndý, sotva

zdélí pr. kl., posléz dutý. L. ne-

husté, krátce sbíhavé, ist bil

pak špinav nažemlovlé. Duž. bílá

trochu moun vonná. Výtr. válc(^-

vit ellipít., 5 fi.

Charakteristický druh pro travinné,

suché, stepní formace na silurských vá-

pencích u Prahy, vždy v houfech, po

teplých deštích. 8, 191 5. Nad Radotínskou

rokli, u Hluboep. — Jest píbuzná El.

trullaeformis Fr., jež jest ale tlust mas.,

s výi:r. vejitými, ostnitými.

~'^<^'^-,:^J'^"'^

H—\- Siln páchnouc'}.

Obr. 42. Clitocybe Cacabus i"r..

málo zmenšena.

Cl. sínopica Fr. 1821. (A. rufocimniomomeuis Aib. Schvv.) S. št-

niná. Kl. 3
—

5 cm, siuše, elast. a úo&ú tliust mas., nejprv nízce oble

sklen., s okr. napolo podvin., pak ploše rozlož., hluboko vmáklý,

posléz hluboce nálevkov., s okr. rovným, na povrchu mkce jemn
plstnatý a v mládí skoro drobn šupinkatý, cihlov skoicový. T.

válcov., elast., 3
—6 mm 'ti., sotva delší pr. kl., vláknitý, jako kl.

zbarvený. L. husté, útlé, ist bílé, zvolna sbíhavé. Duž. bílá, roze-

mnuta páchne siln koriandrem nebo štnicemi. Výtr. ellipt., 7
—9 ,"•

V suchých svtlých borech, pod modíny, mimo les pod stromy v alejích,

na pahorcích, pospolit. Objevuje se již v kvtnu a trvá pes cele léto, na podzim
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niizi. Jest po celých Cechách hojná, a nikoliv obecná. Zbarvením ;i zápachem

lehce poznatelná. \'ýznaná pro Polabské bory.

** Klobouk žemlový až hélavý.

CI. infundibuliformls Schaeff. 1770. (A. gibbus Pers.) 5. nálev-

kovitá. Ki. 3
—8 cm, uprosted dosti mas., k okr. ztenený, hluboce

nálcvkov., na dn však s malým lirbolkem, okrový, svétlc žemlový,

až i pobledlý, na okr. v mládí útle ohrnutý a oddálen žebernatý,

posléz ostrý a tenký, bladký. lesklý. T. sotva zdéll pr. kl. 4—8 mm

^jr-m^t - ' /i.-*.\'.-.v

i«St^-.

ú.

h

\3

Obr. 43. 1. Clitocybe calcarea Vel., 2. Cl. plana Vel., 3. Cl. pedicellata Vel..

4. Cl. marginata Y<t\.. 5. Cl. cerusata Fr. — Všechny druhy málo zmenš., ale

výtr. znané zvtš.

ti., Ztuha elast., válcov., dol ztluštlý a zde hojn bíle plstnatý.

hily, hladký, sotva rýhovaný. T.. husté, ist bílé, úzké, nestejn dl..

na t. dlouze sbíhavé. Chut a záípach píjemn houibové. Výtr. ku-

laté, k basi stopekovité ztížené, 4—5 ,"•

V tráv a mechu, asto ve spolenosti ryzc, na lesních lukách, krajích

lesniil po celé léto všude velmi hojn, nkdy 1 mimo les. Sbírá a požívá se

jako ob násled. jako »lesní špiky«. Chutná dosti dobe. Není píliš mnlivá.

Cl. maxima Quél. (A. stereopus Pers.. Cl. geoiropa Bull.) 5. ve-

liká. Ped. úpln podobná, ale statnjší, vtší, nkdy obrovská. Kl.

10—30 cm, kozov nahndlý, nálevkov., trochu lalonatý, elast. mas.,

nkdy s i—2 kruhy. T. 1—4 cm ti., elast. pevný, jako kl. zbarvený.

hluboce podél rýhované vláknitý.
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v listnatých lesích men hojn, 7—y. MuicliDvicc. Karlštejn, Radotín,

T.ysá, Bchovice, Šumava (K.)

Cl. incilis Fr. 1836. Obr. 44. .9. ryhlouhciiá. Zevnjškem Cl.

infimdib. nápadn podobná, ale kl. tmavji kozov žemlový, nelesklý,

na dn nálevky bez hrbolku, obyejn excentrický, na okr. asto

elegantn vlnitý. L. velmi proídlé, píné šehernaté, tmavší. T.
tmavji hndý. Výtr. hruškovité, k basi stažené, 4

—6 fi.

V lesích jehlic, i listnat. všude velmi obecná, vždy pospolit. Jest obyejné
menši ne/. Cl. infundib. — .'^em tam vyškytá se odrda (var. auriculata m.) s kl.

Obr. 44. Clitocybe incilis Fr., málo zmenš.

na jedné stran hluboce vykrojeným a s laloky ouškat se pesahujícími. —
V obecní bezin u Mnichovic jsem dále pozoroval odrdu (var. albescens m.)

ist bílou. — U Roblína pak sbíral jsem odrdu (var. roseoinhalata m.) s kl.

jen málo vmáklým, hladkým, lesklým, blav pleovým s nádechem ržovým,
s I. krátce sbíhavými, s t. bílým, s výtr. o nco vtšími.

Cl. squatnulosa Pers. 1801. S. šupinkatá. Ponkud menši než Cl.

infundib., jíž se dosti podobá. Kl. 3
—

5 cm, velmi hluboce a úzce

nálevkov., bez hrbolku na dn, s okr. tenkým, kozové hndavý,

uprosted osmahle hndý, drobnými šupinkami posetý, tence mas.

T. zdélí pr. kl., 6—8 mm ti., rovný, dol mírn ztluštlý a plstí

pokrytý, elast. mchatý, útle vláknitý, jako kl. zbarvený. L. bílé,

proídlé, úzké, etné vidlenc, na dn pín žebernaté, králce sbí-
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liavé. Slal> \'i ni. \ ýtr. hniškit\it. 5
—S a- Cyst. na 'sti hojné.

(Honze lenc nitkovité, tupé.

\ loicli ;i liájich, záhy v Il, celkem n<ieii. .StiH)niovka (ilr l^feiclicrt).

Mniilií ivifc, Kióar.y, Trebrm. Pisek, Blatná.

Cl. inaequalis sp. n. .V. }ies()iiniériiá. Podobná a piUn/. Cl.

infnndil)., alf menši, j^raeilnj>i, s teninkýni kl. a teninkýni i. Kl.

3
—

5 cm. friilncf mas., velmi nepravidelný, vsdy excentrický, mi

okr. lalonafc i-ykrajováný, hladký, svtle žemlový, upros'ted mlce
-<'>n(icklý s malikým hrbolkem. T. kratší pr. kl., 1—3 mm ti.

siejnoharex ný, elast., celý bílými odstálýmí šupinkami pokácený.
L. bilé, ne.široké, králce sbíhavé, dosti luusté. Výtr. vejitoellipt..

šiknii) \- stopeku stažené. () /'.

\ dubových lesích u Tebon v ervenci 19 14 sbíral \). insp. .1 . Jlcdrycli

Cl. Feclitiieri sp. n. .S". Fechtnerova. Zjev Cl. infundib., ale vtší,

dosti mkce elast. mas. a plihá. Kl. 6— 12 cm. ::.áhy hluboce nálev-

ko-vitý. bez: hrbolku, na okr. posléz lalonat zprohýb.. nebyj^rof.

liladký, v mládí na okr. plstnatý, blav našemlovélý. T. zdélí pr

kl. neb i kratší, až 2 cm ti., dol zvolna ztlnštlý, stejnobarevný.
hrub rýhovaný, záhy mchatý. L. bílé, husté, široké, zvolna sbí-

havé, na dn picn žel)€rnaté, na t. tvoící široký pás husté sít.

V3Hr. podlouhle klínovité. (^—8 /». Voní anýzov. Jedlý. \}'datný

dirnb.

již na zaátku ervna \ nejteplejších polohách st. ech. U Prahj, Karl-

štejna. .Slaného. Libochoviek (Fch). — Jest veliká, mkce mas., bílá, píjemn
.-iroir.atická houba. Od Cl. infundib. nebo Cl. maxima již výtr. rozdílná.

Cl. lobata sp. n. .S\ lalocnatá. Obrovská, masitá, žemlová, nepra-

videln lalonatá, paezová. Kl. 15
—

35 cm, široce, mlce, míso-

vit vyhlul)€ný, elast. kozový, v etné, polookrouhlé, nestejn velké

laloky až do poloviny rozdlen}^ žemlový, hladký, ale nelesklý, ra-

diáln vláknitý. T. velmi krátký (2—3 cni\ 2—3 cm ti., solidní,

pevn elast., bledavý. L. proídlé, široké, delší a kratší v nkolika

stupních, v mládí bledavé, v stáí pleové, krátce sbíhavé. Duž. bílá.

sihu- anýzov vonící. Výtr. válcovité ellipt.,
6—8 />.

Xa paezech listnatých stromfi u Mnichovic {7, iqiq), na bukovém pa-

ezu u Rakovníka (Fch, 7, 1919). — Podivná, obrovská houba, Clitocybám

málo podobná. Výtrusy liší se podstatn od forem Ci. maxima.

^) Kl. nikoliv nálevkovitý. 1. krátce sbiliavé.

Cl. iiebularis Batsch. lyHq. S. mlšenka. A-Ias., statná, kl. 6— 12 cm,

tlust mas., suchý. ^^ hmpavon i>okožkou. útle síkované žilkovaný.
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vžd}' matný, popelavé hndý, i' iiií>i(/i hilon jiiKyvalIcmi pi^hryfý

pravid. sklenutý, na velmi podvin. okr. plsinatý a vlnkatý, pak

hladký. T. stejnobarvý. k dolcjšku velice napuchlý, uvnit mkce
houbovitý, hrub vláknitý, velmi ])vný, i—2 cm ti. L. husté, bílé.

ale s tonem žlutavým, oblotikox ii krátce sbíhavé. tenké, neširoké.

Duž. ist bila. se slabým zápachem. Výtr. ellipt. :i/. hruškovité.

^< basi šikm-o stažené, (^—8 ,".

V Icsícli, hájích, kovinách, zahradách, pospoUt, na podzim. Jest jedla,

tile špatná a tžko stravitelná. V mnohých krajinách hojn, jinde vzácn. Po-

lice n. M. (Bezdk), R.ahice (Zv), Hvzda (10, iot8), {'rhnvice

Cl. clavipes Pers. t8oi. .S". kyjíuiolíá. Clitocybám nepodobná,
zvláštním tvarem význaná. Kl. 4

—6 cm, mkce houbovit mas.,

matné šedohndý, na okr. dlouho podvin. a hlavý. nejprv vynikle

hrbolatý, pak rozlož, se stedním hrbolem. (íol kušelovit sený.
T. tlustý, dol zvolna ztluštlý, šcdavý, jemn hedvábit vláknitý,

na basi nichat nadmutý. L. nažloutlé, husté, delší a kratší ve 3

stupních, asto dlené, krátce sbíhavé. oste ufaté. Duž. bílá, ne-

vonná. \'ýtr. ellipt., šikmo na basi zúžené, 4
— () ,"

\' meclu! starých ics, asto v modiánových porostech, po celých Cechách

hojn, hlavn na podzim, od srpna. Jest jedlá, ale mén chntná. \ mládi ma

tvar kuželek.

CI. odora Ihill. i7t;i. (A. anisatus Pers.) .S". vonná. Kl. 3
—8 cm,

suše masitý, plo.še sklen., pak rozlož., posléz mírn vmáklý, na

'okr. dlouho podvin., mdénkov .zelený, pak špinav blavý, hladký,

lesklý. T. zdélí pr. kl., 6— 10 iinn ti., na baisi ittochiu ztluštlý a

zahnutý, hladký, blavý neb zelenavý, pevn elast., posléz dutý. L.

dosti tlusté, husté, malounko sbíhavé. blavé nebo zelené nebo na-

šedlé. Voní silné aný,zeni. Výtr. široce ellipt.. slabounce nažloutlé,

5
—^

,".

\' lesích smrkových na jehlií obyejn ve velikém množství, na podzim.

l'o celých Cechách rozšii^ená a v.šeobecn známa pod jménem »anýzka«. Jest

jedlá, ale sotva ji kdo sbírá.

Cl. explanata sp. n. .V. rodožená. Zjev a velikost Cl. incilis, táž

konsistence i povrch kl. Kl. 2—4 cm, trvale rovné rodož. (nikdy

nálevkov.), ^ tupým níckýni hrbolepi, na okr. dlouho podvin., tence

kožovit mias., nehyg-rof. matné, bled košový. T. ,s^^tva delší pr.

kl., 3
—4 nnn ti., rovný, hladký, vláknitý, záhy mkce mchatý. L

dosti husté, i:izké, krátce sbíhavé, bílé. Duž. voní slab aný/.ov,

Výtr. hru.škovité, k b;isi stažené, 4
—

5 ,"



Na Miché stráni mladého boru u Mnichovic, jednotliv. 7, 1918. Jest bli/cc-

pibliž. Cl. incilis, ale bledší, lupeny hustší, ii/si, krateji sbihav a výtr.

menši. U ^1 trochu menší.

Cl. opaca .sp. n. S. šcdoíindá. Ve všem podobná a pibuz. Cl

infuindih., ale kl. nikiili\ nálevkov., nýbrž mírn -klenutj' a tup
hrbol., šedav hndý, na podvin. okr. v mládí plstnatý. L. uáší

tlustší, etné vidlené a dlouze zvolna sbíliavé a na t. anastomosy
tvoící. T. tuby, pevný, asi 1 cm ti., bílý, hrub mrtnat rýhovaný

Výtr. ellipt., k basi klínovit stažené. 6—(S /».

Na lesní, výslunné travin pod Koženým vrchen; u Mnichovic, 8, 1918.

Rostla ve spolenosti Cl. infundib., ale pechody k ni netvoila.

II. Druhy hygrofanní.

a) Duž. proniklá vodnatýnii las^unami. kl. hndý.

Cl. gilva Pers. 1801. S. slutá. \^elký, pravid. nálevkov., tlust

mas. druh. Kl. 5
—10 cm, v mládí ])]oše sklen., velice kompaktn

mas., na okr. úzce podvin. a jemn plstnatý', k okr. na povrchu
1 uvnit proniklý vodnatýnii tmavšími lagunami (jakoby pecikami)
rzné velikosti, v stái pravideln okrouhlý, hluboce nálevkovitý

hladký, lysý, hygrof., za vlhka cihlov šedý, 1>ez prosv. 1., za sucha

kozov pleový, lesklý, s ''kr. ostrým, trvale dol sehnutým. L. vel-

mi úzké a husté, nejprv bílé, pak žemlové, velmi dlouze a úzce sbí-

havé. T. tvrdý, pevný, i—P2 cm ti., k basi mírn ztluštlý, 1)ledý.

podél vláknitý, solidní. Duž. bílá, houbov vunná. \'ýir. skoro ku-

laté. 5 /'.

\' dubinách travnatých a svtlých (na vápnj nad údolím Radolíukým-

hojn. 8—9. Chlumec n. C. (R). Ricken praví, že roste hlavn v jediinách. Lehce

poznatelný druh, zevnjškem Cl. invcrsa podobný. Jest rozhofln hy.arnfanní.

b) Duž. Stejnorodá, bez lagun.

y-) Velké, masité druíix. s teném pes /
;;/;// tlustým.

Cl. squamosa sp, n. .V. šupinatá. \'elikcst i barva skoro Cl. incilis

Kl. elast., tence mas., uprosted mírn vmáklý, s okr. rovn se-

hnutým, hygrof., za vlhka syt žemlový, bez prosv. 1., za sucha bled

žemlový, v mládí na okr. dlouho bíle plstnatý, hladký, nelesklý,

pravid. T. 4— 10 mm ti., nápadn krátký, z širší base kuželov. zú-

žený, žemlijvý, vláknit rýhovaný, na basi blavými aš i cm širo-

kými, miskovitými šupinami pokrytý. L. bílé. útlé, husté, pín
žebérky hojn spojované, dlouze sbíhavc a zde na t. sítnat spo-
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jovanc (jako u Paxillus). l)už. l^ledá, trochu aný/.m vonná. \'ýir.

skoro klínovité, 6—7 u.

y suchém, smrkovém lese (obecním) n Mnichovic, 8, 191 ý- asto trsnatá.

Cl. ventricosa sp. n. 5". bichatá. Kl. 4—6 cm, nízce sklenutý

spíše hrbolatý iie.ž: vmáklý, hladký, lysý, velmi hygrof., za vlhka

šedav bledý, sa siiclia blavý, uprosted trochu do žemlová, tence

mas., s okr. velmi ostrým, dol sehnutým. T. sotva zdélí pr. kl..

1 cm ti., dolti mírn ztluštlý. mkce tnchatý, smákly, obyejn
na jedné stran hlubokou rýhou vyrytý, bílý, vláknitý, pod 1. útle

mrtnalý. L. špinav blov, pirostle, krátce a soti-u sbíhavé, dosti

husté, uprosted nejširší, pak rychle skrojené a k okr. velmi zú-

žené, 8 kratšími stídavé. Duž. bílá. siln aný:~ov vonná. VýU-. nui-

linké (4
—

5 /' ). ellipt. Cyst. na ostí nitovité, kivolaké.

V jehlici a Ininuise v starém borovém lese pod Koženým vrchem u Mni-

chovic, 9, 10 1 5. ^ okolí Pražském na podzim všeobecn.

Cí. suaveolens Schum. 1801. (A. hedeosmus Pers., A. pseuchi-

fragrains Secr.) S. libovonná. Kl. 3
—

5 cm, tence mas., hygrof.,

posléz nehluboko vmáklý, šedav nahndlý, k okr. bledší, na samém

okr. blosmy a oddálené vroubkovaný, ostrý, sehnutý. T. zdéli pr.

kl., 4
—6 mm ti., ztuha elast., bledý, na basi velmi ztluštlý. L. ne-

píliš husté, neširoké, bíle, svolná sbíhav. Duž. líbezn vonná.

Výtr. ellipt., 6—7 ,«.

A' borových, písitých lesích u St. Lysé hojn, jednotliv. 7—8, 1914-

Cl. suavis sp. n. 5". sladká. Kl. 3
—

5 cm, velice tlust a mkce mas..

ale na okr. tenký, nízce sklen., tup široce hrbolatý, na okr. vlnit

zprohýb., hladký, lysý, hygrof., za vlhka matn šedavý, bez prosv.

L, za sucha bílý s nažloutlým temenem. T. zdélí i)r. kl., 5
— 10 nnn

ti., pevn elast., hladký, lysý, zakivený, dol sotva ztluštlý. !>.

velmi husté, útlé, bílé, úzké, krátce obloukovit sbíhav. Duž. liílá

siln sladce anýzov vonná. \'ýlr. malinké (3
—

4,"). kulovit ellipt.

V smrinácíi u Roblina (vápno) již v ervnu i9i''>. Uschnutím zkožovati

a nerozpadá se. Píbuznou zdá ne býti Cl. obsoleta Batscii., jež je^^t ale nmohem

útlejší, tence inpenitá.

Cl. obsoleta Ratsch 1789. 5. nepatrná. Kl. 3—6 cm, tence lupenitý,

s tenkým, prsvitným okr., nepravid. lalonatý, rovn rozlož., nehr-

bolatý nebo sotva tup hrboL, hygrof., se slab prosv. 1. pi okr..

za vlhka neist žemlový nebo hndavý, za sucha blavý, lysý,

hladký. T. válcov., asto zahnutý, vláknitý, bled okrový, 3—6 nmi

ti. L. neist blavé, tenké, dosti široké, husté, široce pirostlé a

krátce sbíhavé. Výtr. malinké (4—5 /' ). kulov. ellipt. Voní silnS

anýsem.



Xa zi-llcl liroiiiad p.N íavky v roští u lesa, v starém hc ^uviii lese \\ Mni-

hovit , lo. II. .— Jest priluizn.T Cl. iragrans.

Cl. inetacliroa l"r. iSjí. (C"l. discolor Pers.) .V. slrcdobarrá. Kl.

3
—

5 cm. ti'iiLi\ i-oíhuit mas., nj])rv sklen., pnk rozlož., iiilcc

vmaklýy lysý, \c-lini lixgruf., šedý ucho ímédavý. pi oki'. s prosí'.

}., za sucha blavý. T. zdélí pr. kl.. 5
— 10 mm ti., šedý nebo liiiédýr

nahoe bíle [n iprá.šený. L. husle, i)ini.Ntlé, iwshíhavr, s7'L't!c šedr.

\'nní \-elmi slahc. \'ý\v. ellipt.. 7
—K /*.

\ stiiin>ili j(.liliOn:,i. Usich, lilavn v smrinacli na ixxlzim obyejné v )!)-

sáhlycli koloiiiich, nkdy i trsnaiá. \' nniožstvi na podzim ve .Stnmii "vce. Xc-

vonnosti. šcdavymi a nesbíliavymi 1. liši se od Cl. fra^rans.

Cl. diatrcta \'v. 1821. .V. iiuiso:\'i. .Nien^í druh. kl. 2^ j—4 cm, sz'tle

viasoi't' nebo medov luilindlý. velice hladký, velmi hygrof.. za

sucha j)lef'ivý. asto nepravid. zpr< hýbaný, mírné sklenutý, v stáí

maljouko vmáklý, tence a itvrouce mas., na (>hr. jen se slab a

krátce prosz'. i Tv. sotva delší pr. kl.. 4
—

5 mm ti., bílý, hladký,

vždy prohnutý, na konci spoe zrnekatý, dole plsovítý ale neztlu-

.štlý. L. úskc, bílé. pak se slabým ržovým nádechem, krátce sbí-

ha\é. Duž. bla\á. bez \'un. \'ýtr. nialiiík (3
—

4."'. skoro kulaté

.Mczi basidien.i na osti I. dlouhé, tniinké nitky (nepravé cyst). Na opa-

dalém jehlií v smrkových lesích na podzim všude velmi rozšíená. Lehce se

l>oznáv;'i po ržovém . nebo niascvém od-tinn a ncnálevkov. kl.

Cl. vibecina l->. i<S_>4. .V. ilabovitá. Kl. 3
—6 cm, dlouho ploše

sklen., s podxin. okr. a uprosted pupkat vmáklý, pak ale ploše

rozlož, s rovným okr. a mírn nález^kov., velmi hygrof.. za vlhka

šedavý s odstínem hndým neb i olhwvým., na okr. s pros v. 1., za

sucha skoro bílý, hladký. T. 4
—

7 nuu ti., šedavý, lysý, dutý, ši-

roce smákly (takže na obou stranách povstává hluboká rýha). L.

šedavé, husté, krátce sbíhavé. Duž. blavá. mkká, za sucha dosti

intensivn stitchlc páchnoucí. Výtr. ellipt.. na basi šikmo /.úžené.

7
— "^

."•

\'' suchých borovýcli a smrkových lesích na podzim v mohutných kruzích

a adách dosti hojná. Význaná pro bory v Polabí, .'nedosti, sm.-irklým teném
a zápachem snadno poznatelná, statnjší Clitocyba.

Cl. pruinosa (Lasch) Fr. 1836. -V. ojínná nebo zimni. Dosti

statná, skoro velikosti Cl. cyathiformis, ale mén vyhlubená a 1. bílé.

Kl. 3
—

5 cm, dosti mas., trochu hygrof., za vlhka špinav hndý,

potažený uprosted hedvabit lesklou blovou vrstvorr, na lomu

ist bílou (jakoby lakovaný), rozlož., uprosted mlce vmáklý,
okr. ostré, dol sehmuc. T. zdélí pr. kl., velmi tuhý, bled žemlový,

nahoe nejširší (C)
—8 miu), dol .::z'olno ztenený, zahnutý, bíle
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koenující. L. dosti husié a široké, neišíc hile, kráíct- shihax. J)už.

kl. sede plefová s oste odlišeiioii blost iioti 7'rst7'oit povvcíiuK skoro

bez zápachu. Výtr. tup krátce ellipl., 5
—() /<.

Jest pravá ziii.ni houba, neboí objevuje se v lesích na sucliých, slunných

místech po celou zimu až do dubna, kdykoliv sníh roztaje a trochu se oteplí.

U Mnichovic na více místech, Medník nad Sázavou (K, v beznu!), u Slap

v dubnu (si. Kettnerová), Radotín, Zbraslav, Bchovice.

Cl. fritíiliforniis Fr. 1836. .9. poíiárovitá. Velký, hlulioce nálevk^v.,

vonný druli. Kl. 3
—

5 cm. nejpr\- oble sklen.. \iiiaklý, pak rozlož.,

hluboce nálevkov., s okr. elast. lupenitým, skoro vodorovným, vlnit

kadeazfým, asnalým, siln liy^rof., za vlhka šedohndý neb šedo-

olivový, s prosv. 1., za sucha hclav nažloutlý. Tf. delši [)r. kl.,

4—8 mm ti., rovný, pevn elast. (nezlomitelný), brzo dutý, vláknitý,

od dola nahoru ztenený, šedohndý. \.. nejy)r\' hlai'é, pak šed ua-

óloutlé, tenké, husté, nejprv zúžen jiiiiojen'', ]):i1n-
I-túI.-c shíhavé.

loni siln pijenin anýzov.
\' lesníni humuse, vzácné, na [xkIzuu. ['udol)a se Li, cyathi Inrmis. \' staré

smrin u Mnichovic, Karlštejn, Hvzda, Závist.

Cl. cyathiformis Bull. 1791. (A. tardus l*ers.) .S*. iškovitá. \"elký

druh, hygrof., kl. za vlhka vodnat kávov hndý, mastn lesklý.

za sucha košov svtlý, hladký, tence mas., 4
—8 cm. velmi hluboce

nálevkovitý, s okr. dlouho podvin. nebu dulu .sehniuým. trochu vlni-

tým. T. tuhý, pevný, rovný, sulidní, 3
— 10 cm dl. a 5

—
-14 umi ti..

na basi ztluštlý, vynikle sítnat ^'láknitý. liysý. šed, ihndý. L. pro-

ídlé, špinav okrov šedavc, jen krátce sbihavé, uaté. Duž. špinav

žemlová, bez vn. Výtr. hruškov. ellipt.. šikmo na basi stažené.

\'\'znana ziniiii houba, objevující se teprv po Dušikách, v tráv v z.i-

hradách. v lesích a hájích, vždy jednotliv. V tráv iní dojem ernavých trum-

pet, jež ani menším mrazem netrpi. Napadlý sníh jim neškodí. Na uritých

stanoviskách roste každoron. Tak ji sleduji po 10 roku v naší zahrad v Mni-

chovicích.

Cl. itiajalis sp. n. .V. nuíjová. Zjev i velikost pedešlé. T\l. 3—5 cm,

asto excentrický, velmi hluboce uálc:'koviiý, s .ikr. dolu .>ehnnt\n!,

tence a vodnat mas., 7'elnii hyí^rof., za vlhka mastn lesklý, hladký

s prosv. 1., tmav mourov hndý. T. zdélí ])r. kl., 4-5 mm ti.

nahoru zvolna ztenený, .:.(í//y
velice dutý, mcliatý, hladký, lysý^

šedav mourový. L. proídlé, široké, krátce ubíoukovit sbíhave,

šedé, pak mourov šedé. Voní slab houbov. \\\tr. tu]i elHpt.. n.a

velice dlouhých sterigmatecb, 10— 12 /».



\'e vlhké tráv v údoli Radotínském na vápn na' zaátku kvtna 1918

Jednotliv. Mimo jarní dol)u vzrstu i vytknuté rozdíly víii ped. druhu ji

dosti cliarakterisují. Tíiké Cl. concava Scop. se neshoduje.

Cl. expallens Pers. 1801. .S'. pobledlá. Mnohem menší než ped .

kl. 2—3V2 cm, lence lupenitý, hladký, lysý, uprosted znan vyhlu-

bcný, ale ? rozlož, okr.. 7'clmi liygrof., za vlhka mourové hndý
s prosv. 1. a do polov. kl. a trochu kruhatý, za sucha šed okrový.

T. málo delší pr. kl., dole neztluštlý, 3
—4 mm ti., elast., leskle

bíle hedvábité vlákn. L. skoro proídlé, krátce sbíhavé. dosti sir..

šcd. Bez zápachu. Výir. kulov. ellipt., 7
—

(> /'.

Xa suchém, travnatém pahorku u Mirešovic v kvtnu 1920 (žula), po-

spolit. Jest píbuz. ped., ale jist rozdílná. Popis u Rickena dobe se s naším

shoduje. Omphalia leucophylla dosti se jí podobá, ale má ist bílé 1.

Cl. obbata Vr. 1836. S. obbovitá. Podobná velice Cl. cyathif., altr

menši. Kl. 2—4 cm, hluboce nálevkov., dlouho na okr. podvin..

hygrof., za vlhka ern mourový, s prosv. 1. pi okr., za sucha špi-

nav šedý. T. delší pr. kl.. rovný, dosti tenký (2—5 mm), elast..

vláknitý a leskle hedvábitý, šedý s modravým tonem. L. husté, ši-

roké, zvolna sbíhavé, temn šedé. Nevoní. \'ýtr. skoro kulaté nebo

krátce široce ellipt., 8— 10 /..

Na podzim mezi travou v teplých údolích, tak u Radolína. sv. Prokopn.

Jinonic, Chuchle (vesms vápno).

Cl. Cacao sp. n. S. okoládová. \'elká, statná, vodnat mas., mkce
e.lastioná, kl. 4—8 cm, hluboce nálevkov., s okr. posléz obloukovitr

sehnutým, málo zprohýbaným. asto excentrický, hygrof., za vlhka

temn okoládové hndý, mastn lesklý, hladký, bez prosv. 1., za

sucha, špinav šemlový, v mládí ? úzce podvin. okr. T. zdélí pr. k!..

uprosted 6 mm ti., dol zvolna ztluštlý. brzo dutý, hrub vláknitý,

neist hndavý, lysý. L. proídlé, široké, velmi krátce sbíhavé, nej-

prz- skoro bílé, pi okr. a pomakáním s nádechem lilákovým, záhy

ale kávov hndé. Výtr. krátce tup ellipt.. 5
—6 //. Páchne odporn.

Na erné, holé rašelin v strouze, kde roste v množství Parnassia, Meny-
anthes a Trollíus u er. silnice pod Mandou u Ondejova. 8, 1919. Divné sta-

novisko! Jest sice píbuzná Cl. cyathif., ale naprosto rozdílná. Okraje kl. jsou

mnohem více rozlož. Pokožka se dobe slupuje. Jest vbec znan vodnatá a

mastn lesklá. 'i'aké její ranné objevování se jest nápadné.

[i) Malé, drobné druhy, s teném nejvýš ? mju tlustým.
*

Výtrusy kulaté, ostnit ješaté.

Cl. obolus Fr. 1821. 5". peni.^sková. Drobná, nápadná pravidelné

kruhovitým, rovn uatým kl. Kl. i>^—3 cm, sotva kdy uprosted
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malounko vmáklý, astu s bradavkovitým, tmavým lirbolkem, lysý,

tence lupenit mas., s rov-ným, tenkým okr., velmi hygrof., za vlhka

smutn hndé popelavý s prosv. 1. až k temeni, za sucha špinav

blavý, trochu rugosní. Tr. 2—3krát delší pr. kl., i—2 mm ti.,

rovný, elast., .lysý, jemn vláknitý, hnošedý, k basi tmavší. L.

špinav šedavé, velmi krátce sbíhavé, nehusté a neširoké. Bez zá-

pachu. Výtr. kulaté, jeaté ostnité, b—7 /<.

Na lesních holinách a vesoviiiách jednotliv a dosti vzácn, na podzim.

Jevanské buiny, u Mnichovic v smrin. n Radotína v smrin. Svými vy-

tru-.y liší se ode všech.

**
Výtr. kulaté nebo skoro kulaté, hladké, kl. :zbarvený (šed, hnd).

Cl. mortuosa Fr. 1867. 5". frsnafá. Kl. 2—6 cm, asto nepravidelný

a excentrický, ploše sklen., jamkovit vmáklý, mas., ale kehký,

na okr. dlouho podvin., 'plstnatý, vehni hygrof.^ za vlhka hndý až

kaštanový s prosv. 1., za sucha pleový. T. zdélí pr. kl., 2—5 mm
ti., solidní, tuhý. lysý, bledavý, pod 1. pomouený, všdy velmi aš

lupenit smákly, dol zvolna ztenený. L. pirostlé, krátce sbíhavc,

velmi husté, úzké, bílé, asto zprohýbané a pín žilkované. Ne-

voní. Výtr. kulaté ellipt., 4
—

5 i"-

í''zdy trsnatá, ano i 2—3 kusV dohromady srostlé, hlavn v suchých smri-

nách, 4—5 .", 8— 10. Mnichovice, Radotín, Slivenec, l.ysá.
— Význaný druli

trsnatostí.

Cl. ditopus Fr. 1821. .V. aromatická. Hust trsnatá, tenm hndá

a šedá, nejvýš vonná. Kl. 2—4 cm, tence mas., ploše sklen., hrbo-

latý, posléz ale nálevkovitý, asto zpnohýbaný, vsdy </.í do stáí

s okr. sehnnfým neb i podvin., hladký, lysý, mastn lesklý, i'clmi

hygrof., za vlhka tmavé Jinilošcdý s prosv. 1. u okr., za sucha špi-

navé hndav košový, radiáln pehust žíhaný. T. sotva delší pr.

kl, 2—4 mm ti., elast.. hladký, na konci bíle pomouený, šedohndý

asto kivolaký a dole smákly. L. široké, tenké. šedé. široce pi-

rostlé, sotva sbíhavé. Foní silné píjemn moun na vzdálenost

i l)ez rozemnutí. Výtr. kulovité, 5
—6 (t.

V tráv na kraji borovlio lesa nad .Srbskem (podklad písek) v ijmi 1915

— Jest nanejvýš vyznan.á Iioiiija. Fnesi' popis dobe na.ší houhC- odpovídá,

mén však Rickenv. Zda se, že Ricken sám ji neznal a nesbíral.

Cl. depallens s,p.
n. .V. vybledlá. l>n,ibný, :'(•//;// hygrof. clr.

Kl. 2^_^ cm, tence mas., skoro blanitý, záhy rovn ro^loš., s ostrým

rovným okr., sa vlhka špinav hndý, s velice prosv. I.. za sucha
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.ví'í'7/f L'('íoi'ý. \v. sxlle Šedohndý. skt»iM hladký, rovný, soiva

delší pr. kl.. asi 3
—4 nnii ti. L. husic, obloukuvit krátce slííhavé,

srtl šcdoímiiavé. Duž. neNonná. \'ýtr. kulov., ellipt.. '>—7 .".

\ pisii\\li Ixírccli v L'ola))i u Neratovic a Lysé velmi hojné, na podzim.

Ivorí v/dy kiiiliy a a^lo bývá i trsnatá. Cl. c}"ith. se vbec nepodobá, jest

daleko nuiisi.

Cl. obscura >p. n. .V. tiuni-á. Kl. 2—3 cm. dosti t\ rd a ztuha

nia>., dliiulu) sklenuté zvoiícov., uprosted znané vmáklý, posléz

skoro nálevkov.. asto hrbolat nerovný, hygrof., šedohndý
s prosv. I. pi sanim okr., za sncha šcd kozový, hladký, lysý. T.
velmi dl., 3

—4 mm ti., solidní, liuédý, vlnkaté nerovný, elast., ale

lámavý, hedváb, lesklý, v celé hof-ej.ší ás'ti hust bíle mrtnat su-

pinkatý. L. ihist. široké, nestejn dl.. široce pirostlé a u t. skoro

vykrojené, nesbíhavé, ši'di>Iinédé, jak. by ojínné a hust svraskalé,

dosti husté. l^už. špinav okrová, píjemn aromatická. Výtr. krá'tce

ellipi.. 8 //.

Jecbioilivé v lesnin-. humuse me/.i borvk.imi v siarém borovém IcPC u Stru-

haova, na podzim 1915. — Test p<i(hvnv druh, jenž pni)ominá také rod My-
cena nebo r, Tricholoma. Soudím ale. že má vztahy ku ("1. -^trans^ulata. Nutno

ješt dále sledovati.

Cl. straiijíijlata sj). n. .S". zaškrc(>7'aná. Kl. 2—3 cm. okroulilý.

.s okr. nejprv dolTi sehnutým, pak rovným, uprcjsted vinaklým.

velice hygr(}f., za vlhka temné šedý, až do hndá, ,« pros7'. 1. až^

k temeni, zíi sucha bélošcdý. liladký. lesklý. T. \eími dl, 2—3 mm
ti., mkce elast., rourkovi';ý, vlnkatý a prsvitné caškrcovaný, šedý,

hladký, hedváb, lesklý. L. široce pirostlé, málo sbíhavé, husté, ši-

roké, šedé. \'ýtr. skoro kidaté. 3
—() ."•

\' jehlin.it. lo>ich, ve vesu a smetí na podzim, ideji, líadolin. Bée!i<>--

vice, Habr, 'J^hov, Kiany.

Cl. pellucida sp. n. .S\ prííS7'iliiá. Kl. 2—3 cm. útle prsvitné bio

nitý, velmi hygrof., za vlhka trochu nahndlý s prosv. I., za sucha

bílý. ])ravidelný, rozložen sklenuáý (nikoliv nálevk.). T. sotva

delší pr. kl., 2—3 mm ti., hladký, lysý, trnové šedý. K. bílé, široké,

velice oddálené, tunohé vidlené, krátce sbíhavé. Nevoní. Výtr. ku-

laté. 6—8 >,.

Mezi travou na vápenných, výslunných kopcích u Raddtm.i. 10, 1915 —
Jest pribuz. Cl. nigripes a Cl. obbata.

Cl. nigripes sp. n. S. écrnonohá. Peútlá, kl. i—2''- cm, tence pr-
svitn blaniiý, s '>kr. dlouho podvin., nejprv sklen., pak rovn roz-

lož., slab vmáklý, velmi hyg-rof., za vlhka hladký, šedohndý,
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uprosted erný, .v velmi prosv. L, za sucha bledavý. T. zdélí pr.

kl., T—2 mni ti., nuhý, ernavý s modrým odstínem, hladký, zaki-

vený. L. proídlé, bíle, úcké, kratice sbíhavé. Rozemnuta slah

píjemn voní. \'ýtr. dokonale huláte, 4
—6 .«.

V opadalm jehlií ve vysokém snirkovnn lese 11 Myšlina (u Miiichcn'.").

na /.lile. \' lese Kundratickém na písku (v snirin). — Zvlášf význaný di uii

Cl. decolorans sp. n. S. temn hndá. Drobná, velmi hyí^rof.. kl.

2—3 cm, mírn sklen., -nehrlvol., nevmaklý, na okr. dlouho podvin...

slab mas., za vlhka špinav temn hndý, bez prosv. 1., za sucha

cist bílý, s trochu nažloutlým stedem, hladký. T. asi 3—4 mm
ti., oblý, hndý, dole ztenený, na konci mrtnatý, hladký, elast. L.

husté, krátce sbíhavé, tmavohndé (!). Duž. š^pinavá, nevonná. Výtr.

kulovité, trochu nažloutlé, t,

—4 ,".

\' jehlinatých lesích ti Kutné Hory shíral p. Hejny. 10, 1915.
— Zvlášt

iKi.padna niénniir. barvy za sucha.

***
Výtr. elliptickc, kl. :::a 7'lhka :barz'ený (hndý, šedý).

Cl. brunialís Fr. 1^3(1. .V. ijiio^ui. Kl. 3
—4 cm. kožovitý, hladký,

lysý', nízce sklen., hliilhu-e rnKiéklý. pak nálevkov., s okr. dol se-

hnutým, hygrof., za \lhka šedavý. se soitva prosv. 1. pi okr., za

sucha skoro bílý. T. málo delší pr. kl. 3
—

^5
mm ti., vláknitý, še-

davý, dole ernavý, elast., asto zahnutý (dole). L. husté, dosti sir.,

hlavé, krátce sbíha\é. Duž. bledá, nevonná. \'ýtr. ellipt.. 4
—

5 ."•

V mechu, vesu ncl)0 jehlií v lesích jehlin. od íjna do zimy dosti ídce.

\'ždy pospolit, ano i trsnatá. Mnichovice, Hvzda, Radotín.

Cl. fragrans S:.av. I/O/. !.\. i.;ratns Schm.) .S". blahovonná. Kl. 2 až

4 cm, velmi liyj^rof., za vlhka vodnat prsvitný, svtle šedohn-

davý, u okr. s hust prosv. 1.. za sucha bílý, hladký, lesklý, široce

sklen., uprosted mírn vmáklý, jKisléz i tr(xdiu nálevkov., tence

ma.~., s okr. tence lupeniiým. 1'. asi zdélí [)r. kl., 2—4 umi ti., lysý,

šedavý, hladký, asto dole zahnuitý. L. dosti husté, krátce sbíhavé.

hlošedé. Rozenmuta voní fenyklem. Výtr. ellipt.. 5
—

'',"

\' tráv a mechu v lesích a hájích, vždy v bohatých koluuiich a asto

trsn.-itá. od srpna do p..dziuia všude dosti hojná. Lehce se ? bílými druhy ji-

nými pomíchává, ale vn její jest význaná.

Cl. ansustlssima Lasch. 1829. .9. ií:::kohipeniiá. Kl. 3—5 cm, skle-

nutý, pak sklenuté rozlož., jen zídka uprosted trochu vmáklý.

nejvýš hygrof., za vlhka svtle špinaiu^ nahndlý, s prosv. 1. na okr.,

za >ucha blavé žemlový, i)ravid.. tence lu])enitý. T. dvakrát delší



pr. kl., _'
—

4 111111 ti., na basi bíle plstnatý, elast., hladký, šedohn-

davý. \ kl. zvolna rozšíený. 1.. z'chni ihhé, obloukovit zvolna sbí-

havé, husté, isté bílé. Nevoní. \'ýtr. ellipt., 3
—4 ."•

V nieclr.i a smeti v lesích, hlavn.i jehlinatých, ídce nu podzim. U Hahrn,

v Potoinách u Mnichovic.

Cl. orbiformls Fr. 1836. 5". kulovitá. Kl. 2—4 cm, pravid. polo-

kulovit sklenutý, pak rovn rozlož., nkdy trochu vmáklý, hladký,

lesklý, velmi hygrof., za vlhka olo7'éné šedavý. s prosv. 1. pi okr.,

za sucha sétle šedavý. elast. tence mas. T. 2—3krát delší pr. kl.,

3
—4 mm ti., rovný, tenký, elast. pevný, dole ernavý, ostaitn šedý,

hladce vláknitý, nahoe trochu mrtnatý. L. husté, blav šedavé,

krátce obloukovit sbíhavé. Nevoní. Výir. ellipt.. 4
—

3 ."•

Pospolit a asto trsnatá, v mechu ve vlhkých, jehlin. lesích, ídce, na

podzim. Mnichovice (Potoiny, Plechá), liadotín. — Za sucha podobá se

obecným špikán., ale 1. json mnohem hustší, obloukovit sbíhavé.

Cl. pinctonim sp. n. .S". borová. Drobounká, skoro blanit tence

mas , kl. 2— 3 cm, hvo-rof.. rovn rozlož, i" hndým hrbolkem. za

vlhka medov aš ervenav hndý s daleko prosv. I., za sucha ko-

zov bílý j- nádechem ržovým. T. zdélí pr. kl., teninký (i
—2 mm),

L. husté, obloukovit sbíhavé, blavé. Nevr^i. Výtr. cllipii.. 3—4."

Na jehlií v koloniích v borových lesich u Lysé, v íjnu 1914-
— Zdá

se hýtT píbuz. Cl. diatreta, která jest vtší a nehrbolatá.

Cl. concava Scop. 1772. (A. fumi^atus Pers.) .V. vydutá. Menší,

tmavošedý, hygruf. druh. Kl. 2—4 cm, skoro blanit mas., pravid.,

mírn sklen., hluboce a úzce nález/kov., hladký, lysý, ale asto ne-

rovný, hygrof. bez prosv. 1., temn šedý, za sucha olivov šedý. T.
sotva zdélí pr. kl., 2—4 mm ti., ela&t.. v kl. zvolna rozšíený, temn

šedý, lysý. L. temn šedé, trochu tlusté, husté, asto dlené, zvolna

dlouze sbíhavé. Nevonná. Výtr. pomrn velké, klínov. podlouhlé

8 TO //.

-Xa travnatých, suchých pahorcích u \'y?oan v íjnu 1915 sbíral p. dr.

Reicherf.

Cl. adusta sp. n. 6^. osmahlá. Úpln podobná a píbuz. ped. Kl.

2—3 cm, tence mas., hluboce úzce nálevkov., na ostrém okr. dlouho

podvin., velmi hygrof., za vlhka mourov tmavý s prosv. 1. pi okr.,

za sucha neist šedý. T. sotva delší pr. kl., 2—3 mm ti., stejno-

barevný, rovný, elast., hladký. L. temn šedé, široké, proídlé,

krátce sbíhavé. Slab vonná. Výtr. malinké, ellipt., 3
—

5 ,'>.

V lesnín- smetí u Zehušic v Železu. Horách ( Ma.vimovi, 10, 1018).
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:;;:**
rýtr. clHpt., L'l. isf hily.

Cl. plana sp. n. ^\ plochá. Kl. 2—4 cm. :(///_v rovn rozlož, (ne-

vmáklý), nejvýš pravid. okrouhlý, tence nia?., s okr. rovnjhn,
velmi hygrof., za vlhka svtle hndý, husle ai kii sledu s prosv. i,

za sucha špinav bílý, hladký, lysý. T. siejn tenký (3 mni), rovný,

elast., vláknitý, lysý, svtle šedý. L. dosii husté, svtle šedé, tenké,

úsce cárkovité, zúžen pisedlé, vbec nesbíhavé. Výtr. ellipt., 6 až

7 /'. Voní slab anýzeni.

Xa traviiatých p.iliorcich nad Malvazinkuini, lo, 1915 (Kavina).

Cl. marginata sp. n. 6^. lemovaná. Trsnatá, kl. i—3 cm, tence ko-

žovit mas., védy pravideln kruhovitý (nikde pokivený), nízce

sklen., uprosted mírn vmáklý a na okr. dlouho podvin., hygrof.,

za vlhka ervenav plefový, za sucha blov plefový, s ervenavým
stedem, hladký, lysý, na okr. v stái bílou páskou lemovaný. T.
sotva sdlí pr. kl., rigidn rovný, tenký (i

—2 mm), elast., bíle

vláknitý. L. úzké, husté, pirostlé, sotva sbíhavé, pleov bílé. Ne-

voní. Výtr. ellipt., 4
—

5 /<•

U Mnichovic na vyprahlých, výslunných krajích starých borii. 8, 9.
—

Jest vchce podobou význaná Cl.

Cl. mycenopsis sp. n. 6". helmovkovitá. Bílá, gracilní, zjevu My-
ceny, asto trsnatá. Kl. 1V2Í

—2^^ cm, tence až blanite mas., priV

svitný,, nejprv nízce zaoblen sklen., pak rovn rozlož., pravid..

nkdy trochu excentrický, bílý, hygrof., s prosv. 1. až do poloviny

kl. T. delší pr. kl., vždy nakivený, teninký (i
—2 mm), bílý, lysý,

hladký, na konci poprášený, sotva vláknitý. L. bílé, tenké, úzké,

velice hust (hojné kratší pi okr.), široce pisedlé a sol7'a sbíha-c-.

Anýzov vofiná. Výtr. kulov. ellipt., 3
—

4/'-

V mechu na okraji smriny pod Butovicemi na vápn, v houíech. ii, 1917.

Radotín, Koso, Hvzda (vesms na vápn), na Vidovli velmi hojn (opuka).

Pipomíná Cl. angn.stissima, ale jest útlejší a vonná.

Cl. iiivalis sp. n. .9. snhová. Podobná a píbuzná násl. Kl. i až

4 cm, tenký, pravid.. nízce sklen., nevmaklý, hladký, matn b-

lavý, za sucha jakoby ojínný, hygrof., s ])rosv. 1. T. zdéli pr. kl.,

3—4 mm ti., tuhý, blavý, pak okrový, lysý (i nahoe), dole bíle

plstnatý. L. husté, zvlášt u okr. husté kratšími pr^mísené, u t.

riejširší, daleko ped okr. náhle tenince zúžené, nápadn úzké, ne-

sbíhavé, vždy mnohé vidlcné. Voní anýzem. Výtr. ellipt., 6—7 r-

V tráv v zahrad v Mnichovicích v prosinci pod snhem (1) velice hojn,

v celých houfech a chomáícli. Jest bezpochyby pouze zimní dnili. Zúženi I.

jest zde zvlášf nápadné.
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Cl. pediccllata sp. n. .S. slof^ekatú. (iriíciliii. iirji-ýš hyí^rof., kl

2—4 oni, /a vlhka šedavý, j- f>rosz'. I. a k temeni, /,a sucha bílý,

hladký, leshlý, ploše sklen., jen slab hrbolkatý a zde tinarolnidý,

na (kr. útle rýhov.. tence mas. T. málo delší pr. kl.. rovný, tenký

(2 mm), dole asav zakivený, hladký, lysý, vláknitý, bíle liedvá-

bitý. !.. dosti husté, ši., široce pirostlé, soti'o sbíhavc. blcišedé.

J^oní siliic anýcin. \'ýir. ellipt..
<")
—

j n.

V nn.i.liu ve Hvzd (na opuce) v listn. lese v ijiui, ve StroniDvce, po-

íípolit. i'knv, význaný druli hndou skvrnkou na temeni. Mladý kl. má ná-

dech ržový. L. .i>ou v stái pín žebernat spojované.

Cl. curvipes s]). n. .9. kivonohá. Jedinotliv. ale také irsnató. kl

2—3 cm. \ žd}' dokonale pravid. okrouhlý, ploše sklen., s dlouho

podrin. o plstnatým okr., v stáí sotva slab vmáklý, celý isté bílý,

hedv. lesklý. Iihidký. velmi hygrof., za vlhka se slab prosv. 1. pi
okr., dosti mas. T. dlouhý, asi 2 mm ti., vSdy kii'olaký, solidní,

elast., vláknitý, bílý. hedv. le.<íklý, lysý. nahr.e útle mrtnatý, na

bosi 7'esnis 7' praveni úhlu zlomený. L. tlosti husté. ne\idlené,

u kraje etné kratši. bílé, úské, sušen pisedlé a sotva zeteln

sbíhavé. k okr. zúžené. Slab vonná. Výtr. krátce ellipt.. 3
—

5 ,".

Na suchých, nehnojeiiých kompostecli. na pahorcích, pastvinách, vždy ve

velikých houfech a chomáích, po celé léto, u Mnichovic, Radotina. ernošic

velmi hojn. Kl. mívá nkdy i—2 vyniklé kruhy. l'ri nejlepší vli nemohu druh

tento se žádným známým stotcžniti, akoliv jest tak hojný. Domnívám se, že n-
který známý jest nesprávn popsán. Nejbližší se mn zdál býti Cl. {lyrons Paul, ale

tento má býti horský a jest vtší. Pi usychání jeví tmavý pás okrajni.

Cl. papyracea sp. n. .S". papírová. Mkká, lehká, ist bílá. Kl.

2—3 cm, tence mas., nepravid. lalonatý a obyejné excentrický.

trvale oble sklen, neb i vmáklý nebo rovn uatý, se sehntitým

okr., hladký, lysý. isté bílý. hygrof.. s málo prosv. 1. T. zdélí pr.

kl.. 2—5 mm ti., bílý. tuhý, solidní, vláknitý, trochu mrtnatý. L.

husté (zvlášt na okr.V neširoké, obloukovité dlouze sbíhavé, neisté

bílé, útlé. v stáí .c nádechem ržovým. Silné anýzové vonná. Xýw
protáhle ellipt. až klínovité, k basi stažené. 5

—
7 ,"

V listnatých lesích a hájích u Mnichovic. Vodrad, Habru, na Kožen.

vrchu hojn, vždy v houfech. Dobe vyznaený druh blostí, dlouze sbihav.

1. a vní. I výtr. jsou podivné. Nkdy ústí na t. 1. v odstálém límeku.

Russuliopsis Schroter. Lakovka. Obr. 45.

Vtší houby, sotva vzezení r. Clinocybe. Kl. pravidelný,

s centrálním, dlouhým, vláknitým, záhy rour-kovitým teném. L
k t. široce pirostlé, -otva patrn sbíhavé, proídlé, tlust masité,
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posléz bilýni prachem výtr. jxikryté. \eliini žádno. Kl. tence ma-

sitý, suchý, hyjírofanní. \\vtr. kulaté, velké, bezbarvé, hust ristnité.

Náleží sem hlavn R. laccata. kterou namnoze kladou pod
r. Cliitocybe, odkudž ji Sciirótcr právem co saim(jsita'tlný ryd vyjmul.
Do píbuzenstva R. laccata poíitajl autorové ale také 6 jiných
druh, vesms velmi vzácných, s hladkými výtrusy. Neznám iich.

ale soudil bych, že se z r. Russuliopsis asi trmsí vvlouéiti.

R. laccata Scop. 1772 ( Ag. amethysteus Bull.. A. ro>ellus liai^cii.

.\. farinaceus Bolt.). L. obecná. Kl. 2—6 cm. neiprv zvoncov.

sklen., s hlubokou jamkou uprosted.,

pak plo.še rozlož., lence mas. až pru-

sviiitiiiý, TIa lokr. hrub mlce rýhiorv'..

ervený nebo fialový, hygrof., za

sucha pobledlý, matný. lysý. T. 3 až

8 cm vys., 3
—6 mm ti., hrub a ztuha

vláknitý, asto zkroucený a zahnutý,

pak rourkoviitý, ervenohndý. L. ve-

lice proidlé, tlusté, zprohýbané, až

I cm šir., pirostle sotva sbíhavé, r-
žov hndavé a bílým prachem po-
kr\'té. J^ýfr. velkc, kulaté, s pevnou
hust ostiiifdu blanou, i^— 20,11.

\ lesích na vlhkých, inokvavých místech, mezi travou a mechem, v olši-

nách, u potk všude z rovin až do hor velmi obecná a ohyejn v houtecii

ros.toucí. Mní se neskonale velikostí, tvarem i zbarvením. Nejastji má ve-

likost obecných špiek, ale bývá nkdy také veliká, statná. Nkdy jest celá

krásn fialová, jindy cihlov ervená, nkdy šedavá neb l)hivá s masovými

lupeny. Ano, nalezl jsem formy s kl. na povrchu erveným, ale s 1. a t. mo-

drými. Nech se však mní jakkoliv, ihned prozradí se pod mikroskopem svými

velikými, ostnitými výtr. - - Jest jedlá, ale málo vydatná.

R. lineata sp. n. L. árkovauá. Zjev a velik. men.ší, hygr. Naiuoorie

nebo Gaier}- nebo Hydrocyby. Kl. i—2 cm, mejprv Itup zvoncov.,

pak rozlDŽ. sklen., uprosted dosti mias. a nkdy slab hrbol., jinak

prsvitn blanitý, neslizký, velmi hygrof., za vlhka medov hndý:

na okr. s prosv. L, sa sucha skoro bílý, hladký, matný, lysý. T.
2—4krát delši pr. kl.. 2—3 mm ti., dole neztluštlý, hedváb, vlákn..

hladký, lysv, nahoe bíle mrlnatý a slab ocelov nabhlý, i>evn

elast., nelámavý. solidní, pak trochu dutý, bílý. L. u t. zaoblen

volné, dosti tenké, šir. bichaté, s okr. kl. zaoblené, bílé, pak bík-

poprášené, nemnlivé. Duž. bílá, píjemn moukou vonící. Výtr.

Obr. 45. I. Russuliopsis lineata

\'el., sotva zmenš. 2. R. laccata

Scp., zvtš. výtr.
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vejilokul., tlustoblanné, liezbarvc. os'tnit ježaté. S—q /< Prach

výtr. ist bílý.

V borovém lese v tráv a mechu jednotliv (podklad písený) nad v?i

Srbskem u^ Berouna v ervenci 1915. Ve vlhkém mechu na okraji smriny
u Myšlina (Mnichov.) v ervnu 1018. — Jest jedna z nejpodivnjších hub,

které znám. Dle zevnjšku by ji nkdo lehce mohl považovati za njakou No-

laneu, Hydrocybu, Galéru nebo Mycenu, ale t. jest olast. vláknitý, nelániavý.

Povahou výtr. pipojuje se k ped., ale jinak pipomíná spíše Cl. tiibesccns.

pachyphylla, grun.ata, absinlhiata, které také podobn voní, ale mají hladké

výtr.

Armillaria Fr. Václavka

Velké houby, mimo první druh vesms rostoucí na paezech'

diví, koenech v zemi ukrytých trsnat. Kl. hygrof. nebo ne-

hygrof.. sklenutý, šupinkami nebo plstí pokry.ý íideji olysalý),

nkdy slizký, v mládí s teném bílým závojem fvelem) spojený,

který zanechává na t. mohutný, nkdy dvojitý prstenec. L. u tr,

zúžené, málo sbíhavé. T. pevný, podél vláknitý, v mládí bílou,

botkovitou plsti obalený.

Rod tento bývá v knihách spojován zcela nebo ásten s ji-

nými rody (Clitocybe, Pleurotus, Tricholoma), ale domníváme se,

že pece jen lépe jest ponechati jej samostatn, nebof jest dobrými

znaky vi jiným vymezen. Saccardo uvádí 56 ár., Ricken 7 pro str.

Evropu. Jsou tu vlastn dva typy, jeden, jenž druží se kolem obecné

václavky (A. mellea") a jest dosti rozlenn, a tlruhý, znan od-

chylný s jediným druhem A. imperialis.
— V ohledu praktickém

jsou to houby dležité, nebof jsou všechny jedlé a chutné a ást'

pro svou velikost nebo množs'íví vydatné.

a) Obrovská liouba pozemní, jednotlivá, s dvojitým prstencem.

A. imperialis Fr. 1857. V. císaská. Obrovská, mas. houba, asto

trsnalá. Kl. až 25 cm, kompaktn mas., v mládí kulovit sklen.,

blavý, pak zvoncov., s okr. hrub podvinutým, asto lalonai

zprohýbaným, posléze sklenuté rozlož, a naposled nálevkovit vy-

dutý, hndavý, ale skvrnit žíhaný, na okr. bledší, uprosted s pi-

tisklými šnpinaíiii velovými, jež ale pak mizí, hladký. T. až 15 cm
dl. a 3

—
5 cm ti., opak kuželovitý, bílý, solidn pevn mas., hluboko

v zemi vzící, dole velem pošvit obalený, jež pak nahoe tvoí od-

stálý, hlonitý límeek. Nad tímto rozpínají se ale pavuinatá vlákna

spojená s okr. kl., tvoí pak druhý prstenec. L. bílé, husté, zúžené a
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obloiikovit sbíhavé, dosti široké, tlusté. Duž. bílá. píjemn
moun vonná, mírné chuti. Výtr. válcov. ellipt.. 13

—
17 //.

V jehlin. lesích a dubinách u Kostelce n. O. (nad Zhorí, nad Královými
palouky a ve Velké pasece) v záí 1915 sbíral p. prof. /. Prásek. U Netolic

sbíral v srpnu p. ed. Hampl, u Slap sbíral p. ed. Jelínek, u Železnice (Ji.)
sbíral 1914 p. Zvára. — Jest vzácná houba, v Evrop posud jen spoe zazna-

menána. Fries udává ji z boru ve Švédsku, Karpatech a Jue. Ped dávnými
lety jsem ji také sám z Karpat obdržel, kdež ji Slováci na ohni opékají a jedí.

A'oní siln jako Tricholomy a jest výbornou jedlou a vydatnou houbou.

Obr. 46. Armillaria mellea ^'a]^l., slab znienš.

b) Namnoze trsnaté, prostedn tfel. houby, s bílým závojem
a jednoduchým prstencem.

A. mellea Vahl. 1831. Obr. 46. Václavka. V mohutných trsech,

kl. 5
— 10 cm, naervenale hndý, temnými, hrubými šttinami šu-

pinatý, ale nkdy olysalý, v mládí hust hrub plstnatý. ploše sklen.,

s rýhovaným okr., tup hrbolatý, tence mas. Tr. pevný, i—2 cm ti.,

nad bílým, mohutným plsanatým prstencem masov bledý, hrub

rýhovaný, dole hndavý až ernavý. L. nejprv bílé, pak ervenavé

a bíle pomouené, proídlé, pirostlé, zoubkem sbíhavé. Duž. mírná,

nevonná. Výtr. ellipt., 7
—8 fi.
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Na paezech nebo koeiiecli štiomú listnat. i jcliliiiai z rovin a/, do hor

(v Šumav) všeobecn rozšíená a v záí a íjnu se ol)jevuiící. V té dob se

sbírá jako dobrá jedlá houba, triké se do octa na zimu nakládá (jako ryzce).

— Pod korou tvoi sploštilé scierotinvó provazce rozvtvené, zcvn ernavou
korou obdané a mkkou bílou drcni vyplnné (Rhizomorpha fratíilis Rth. !íli.

subcorticalis Pcrs.), jež svými bledými špikami svtélkuji. Ve devu rozlizá se

jenuié mycelium, jímž trouchnivé devo v noci svtélkuje (svtélkující paezy
v lesícii). S poátku drží se václavky pouze na mrtvých paezech, když ale se

píliš rozbují. pecházejí také do živých strom, jež úpln umrtvují. Tak na

Šum:i\ asto zahynou václavkami celé kilometry lesiJ. Pítomnost václavek

v lesieh jakýchkoliv jest vždy lesu nebezpená.

Xáclavky mn! se také dle toho, na jakén) kmenu rostou. Tak forma na

habru, buku a dubu rostoucí má lupeny v mládí bílé, ale roste-li na bíze,

žluté. Xa modínech roste biologické plemeno . /. laricina P>olt.

A. Cerasl sp. n. / '. višová. Velice hust trsnatú, tvarem i velik

])ed. ii])ln podobná, kl. 3
—-6 cm, tup kuželov. sklenutý, hygrtjf..

v mládí slab bíle vlásenitý, na temeni tenmeji skrovn plstnatý,

sáhy lysý, hkidký, trochu slizký, \n\ usychání s temnjší postranní

páskou, v mládí hrub pín svraskalý, medov citrónový, na okr.

zlatožlutý. T. velmi dl., solidní, ^\ný, \-láknitý, hladký, pleov
bílý, lysý, v stáí na basi hndavý, nahioe s trvalým, blanitým, ši-

rokým, citrónovým límcem. L. v mládí bílé, v stáí slabounce na-

ržovlé, proídlé, obloukovit na t. sbíhavé. Výtr. vejciié, 8—O//.

na basi stažené. Vom dosti siln ovocn nakysle.

Na starých paezech višfiových a tešových úpln mimo les na teplých

stráních nad Trójou v íjnu 1018 ve velikém množství. lest jedlá jako \áclavky

obecné. Zbarvením zlat citrónovým a lysým kl. stává se václavce nepodobnou
Sotva asi jest to pouhé biologické plemeno, nebot nikde jsen: nepozoroval pe-
chod do ped.

A..praecox sp. n. l\ ranná. \'e všem podobná václavce, ale menší

a asná, již v ervnu a er\enci se objevující a k podzinui mizící.

Kl. 3
—

5 cm, tup kuželi)v. zvonce ivitý, v mládí odstáiými erveno-

hndými šupinami pokrytý, ale v stáí celý lysý, jen na temeni

s ernavým,i šupinkami, ostatn hladký, hygrof., za vlhka bled na-

ršovlý s prosv. 1., za sticha blavý. T. bílý. pak hndnoucí, dlouhý,

5
—

7 nnn ti., hrubé vláknit pruhovaný, lysý, s plstnatým, bílýiti

prstencem, nad tímto rýhovaný, dole náhle v tlustou, šluf plsinatou

lilísií ndpííchlý, zde posléz erný. L. husté, útlé, široce bich., zú-

žen pisedlé a sbíhavé, 6í7^, ale pomakáním masov ržové až

hndé, v stáí masov hndé. Výtr. ellipt., k basi šikmo stáž., 7
—9 /'

Na bukových a hlavn bezových paezech u Jcvan a Mnichovic v ervnu

a ervenci hojn. Ti-, jest zvlášt v mládí na prstenci a pod nim na t. posázen
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žlutými šupiiiúmi. Jest vždy menší a útlejší než obecná václavka, ? niž ji nelze

spojovati. Jest to takka letní václavka.

A. inflata sp. n. V. nadmitfá. Úpln podobná A. niellea. Kl. 4 -iž

12 cm, zvoncov. >klenutý, nahoe rovn uatý, na temeni tmav šu-

pinkatý, ostatn lysý. hladký. 7'c/hí/ liyí^rof., za vlhka masov er-

vení )hndý s velmi prosv. 1. T. s plstnatým. bílým prstencem, asi

I cm 'ti., pruhovaný, lysý. nejprv blavý. pak masov hndavý, na

basi velice niécliaté napuchlý o slutou plstí s oholím spojený. 1.. hu-

sté, tenké, krátce sbíhavé, 1)ílé, pak masov naervenalé. \\vtr. tiii)

ellipt.. šikmo k l)asi stáž.. i(>— 12 /f.

Na zemi jcdnutlivt (!) mezi travou podle kraj lesních u Jevan a Mni-

chovic v zái a srpnu 1918, lyiQ. — Lupeny mladé pomakáním ervenají.

Svým jcflnotlivvm vzrstem a stanovisken: nápadná.

A. phoenicea Fr. 1838. í'. naLhoz'á. Kl. 7 cm. excentrický, sklen..

íiladký, za vlhka slizký, sotva kdy njakou .šupinkí)u krytý, hndý
nebo ervenohncilý, na okr. hiistc prosvitav árkovaný, u okr.

tence lupenitý. T. solidní, vláknte tísuitý, hladký, hnd žemlový,

^ hlí.z:ovitc (2—3 cm) hase kuželovit zúžený. Výtr. ellipt., k basi

:staž.. 10 ,".

\'e vesovém lese nad Kadotínem (kemen) ze zem jednotliv (!). Posud

velmi málo známý druii, l-riSiii u Petrohradu udávaný.

A. cepaestipes sp. n. J\ drobná. Maliká, jednotliv na vtvikách.

Kl. 2—4 cm. nejprv sploštile zvoncov., pak sklenuit rozlož., tence

mas., bled žemlový, s tmavšími, odstálými šupinkami, l)ílou, bo-

hatou kortinou s t. spojený. T. dlouhý, 2—3 mm ti., bílý, mi-

zi\ými šupinkami pokrytý, nahoe s bílým prsitencem, na basi ca-

hvufý a v ellipitoii ldí::u napncldý. L. bílé. Výtr. vejitokulov., na

basi stáž.. 5
—6 //.

Na opadalých vtvikách hukových ve \ Ihkém zakouti buiii Jevanských

v srímu i()[5. — Piší se i drobností výtrus.

A. Casimiri sp. n. í'. Kazimírova. Velikost i zjev A. mellea. Kl.

4—ó cm. oble sklen., ervenohndý, uprosted temn Imd odstále

plstnat chlupatý, k okr. hrubými bílými šupinami posá-.ený. T.

delší ])r. kl.. 1 cm ti., k basi slab zitluštlý, bíle plstnatý. ale poma-
káním rychle krvav ervenající, posléz ernohndý. Prstenec pe-

mohutný, blavý. lábkrni na dv lištny rozdlený, s dolejší na-

hndJMU a árkovanou. K. masov ervené, husté, izké. \'ýtr. ve

liké, široce vejitoellipt. (nkteré skoro kulaté), 8— 10 ^.

Jednotliv (!) ze zem v habrovém háji na kopci tladotinském na podzim

1917 sbíral mj syn Kazimír. Od A. mellea odchyluje se tolik, že nemiJže

hýi o její samostatnosti pochybováno.

283



A. moi Paul. 1793. /'. morušová. Trsnatá, na zilelém de\,
velikost i zjev obecné václavky. Kl. 3

—6 cm. oble sklen., liladký,

lysý, špinav hndý, na okr. bledší, velice slizký, v mládí bílým, pa-

vuinatým závojem s t. sprijený. jenž na t. zanechává záhy mizící

prstenec. T. válcov., 5
— 10 mm ti., celý v mládí bíle plstnatý. L.

husité, pirostlé, dosti úzké, v mládí trochu nažloutlé. Výtr. tui)

í

<^^.

?í^"

Ar
:\

s
Obr. 47. I. Omphalia setipes Fr
a cyst., 2. O. Fibula Bull., slab
3. O. umbellifera L., sotva zvtš,,
v levo v prezu, zvtš. výtr., 5.

ze spodu, 6. O. ptychophylla Cda

,
trochu zvtš., výpravo v prezu, zvtš. vvtr_

zvtš., v levo v prezu, zvtš. výtr. a cyst.,
v prezu, 4. O. scyphoides Fr., slab zvtš.,
O. crispula Quél., v pir. vel., zvtš. klob.

,
slab zvtš., 7. O. gracillima Wein., znan
zvtš.

ellipt., nestejnostranné, 6 «. Cyst. na ostí hojné, velikc. tup kuže-

lovité.

Z devných ohrad v Košíích v íjnu 1916 pinesl p. . Reisner. — Xe-

njže býti vzácná A. denigrata Pers., ponvadž není k! tekovaný. Udává se

ocuze z jížni Evropy, hlavn na moruších.

Omphalia Pers. Kahchovka. Obr. 47.

Xamnuze drobounké, vodnat mas. houbiky, nezídka živ
zbarvené, jež se ve všem shodují s r. Mycena, ale liší se lupeny
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obloukovit daleko na u\ >l)iliavými a kl. vmáklým, posléz i ná-

levkovkým. Okr. kl. jest dílem podvin., dileni rovný. T. jest stejn
rourkovit chrupavitý, nahoe zvolna v kl. ztluštlý.

Rostou na podobných místech jako Myceny a obsahuji stejn
\eliký poet druh. V Cechách se dojista dalším výzkumem pwet
zde uvedený zdvojnásobí. Rickeu uvádí 54 dr.. Saccardo všech zná-

mých 142 dr., z nichž 71 evropských. Pi sušení chovají se podobn
jako Myceny. Prakcického významu nemají.

I. Collybiariae . Okr. kl. 7> mládí podvinutý.

a) IJndé aS ernoíinédé dr.uliy.

a) /\7. ps j cm široký.

O. Iiydrogramina Fr. 1821. K. vodopisná. Kl. 3
—

5 cm, tence a

skoro blanit mas., velmi hluboce nálevkoz'., na okr. dol zlomeném

kadeav vlnitý a daleko do stedu hust árkovaný, lysý, žluloše-

davý, za sucha košov hledy. T. sotva zdélí pr. kl.. 3
—4 mm ti.,

bledavý, za sucha hnd osmahlý, lysý, pak dutý, elast., dlouho plstí

s okolím na basi spojený. L. blavé. husté, .široké, dlouze sbíhavé

Výtr. kulovit hruškovit, inolluk, 3
—

4 ,"

Na opadalém diiiiovém li-^ti u llniíicki- cilielny \ Icsiiim stínu. 8. lQi6.

Vzácná.

O. litua Fr. 1836. K. trubkovitá. Vtší druh, kl. 2^/2
—

4 cm, posléz

velmi hluboce nálevkov., s tenkým, prsvitným, zpt ohnutým okr..

temnji árkov.. mastn lesklý, hvs^ro., smutn šedohndý, upro-

sted tmavjší. T. málo delší pr. kl., dosti silný, posléz dutý, 3 až

4 nnn tl.^ podél vláknit rýliov.. šedobledý, asto smákly a pokrou-

cený. L. široké, obloukovit velice shihav. nehusté, špinav blavé

do Šeda. Výtr. elHpt., (S—7 //.

Na vrchu Rosice v Ceskomor. vys. 7, 1015. v mechu vlhkém v smrin

(Kav.).

O. leucophylla Fr. 185 i. /\'. hlolupcuuá. Kl. 2—4 cm. tence mas.,

z-'elmi hygrof., za vlhka mourov hndý, hladký, mastn lesklý

s prosv. 1. až k jamkovit prohlubenému stedu a mimo to jenm
radiáln vráskovaný, za sucha špinav kozový. L. široké, hn, delší

a kratší stídavé, krátce sbíhavé. T. málo delší pr. kl., 2—4 mn\

'il., elast., za vlhka pín prsvitn kroužkov.. šedohndý, lysý.

hladký, vycpaný. Duž. blavá. houbov páchnoucí. Výtr. tup ellipt.,

7
—8 '/'. Cvst. nehojné, veliké, tup kyjovité nebo tyinkovité.



IdiK itli\ , v skuiniKieli 11,1 n;i>krvi.li .1 nuiluitycli lukácli lonicli. došli

idce, na podzim. V Jcvaii, Mukarnva, Tlahni. — l")élá dojc-ni Nul.inci

O. pitliya sp. n. K. jcíilicuá. Kl. 2—^iV- ^''^^- <1"'^ii iiia<.. [iravid.

sklen., roviic iifatý a hluboce vmáklý, velmi liy^n)f.. šciié hnedai^ý,

'S prosx . 1., /.a siiiichia hlošcdtrrý. Iihidký. ncrýlio:'. T. ináli) dielší pr.

kl.. 3
—4 mm ti., dole nezlluštlý, zahnutý, tmav ro]\ový, nahoe

špinav bledý, lysý, elast.. nerýbuv., vycpaný. T^. dosti lni>té, sir.,

obloukovit slah sbíliav. istc bílé. Ne\'oní. Výtr. I<ul'i\-.. elHpt.

5
—

7 /'. Cyst. rovn sl"iii)kín-ité, tupé.

Na opadíilOm íc1i1k'í Miirk' i\\'iii \r vclilvi''in iiiii(i/st\í jiikn na-c-ta v ^línu

staré smr i n\' (dial)as)ii .slivnu-c-. Ji-t inílni/, prc-d . ale iuzdíliiá /iiariu". ;n, 1018.

O. paludosa >]). n. K. buinná. Kl. i>4—^y2. zvuncov. -klen..

upros'ti^ed .? nepatrn vimikíou tmavohndou jamkou, dosti mas..

nikdy nálevk., \elmi hygrof., za vlhka mastn lesklý, siiuifii Inidý

s velmi prosv. 1., za sucha okrový, nerýhow T. dvakrát delší pr.

kl.. T
— 1/4 nmi ti., lysý, hladký, prs7'it}ic vJnkatý. mourové hn-

davý^ pod kl. ocelov nabhlý. L. di sti proídlé, z-ehni sir. a ti., na

povrchu vrásité, široce pimstl a kratice .'sbíhavé. neis't hlavc.

delší a kratší ve 3 systémech. \'ýtr. /'///ot-. cllipt.. 4
—

5 />. Cyst.

rehiri dl., tup sloupkovité.

\ inccliaUMU luokradle luniiii \i ir. -iliiioc p( id M ciicickým nilýncir. ji-d-

notiiv, v kvtmi (!) iqiq. Na lesním mcchatém mokadle u kaple ki^ižovn.

11 -Stráiiio v ervenci 1910. — Jest píbuz. H. ]iliil()ni>tis l.a~rh a obma pi^ed.

\ ýznanó ii'>t asné olijevování se toho dniliii.

O. leucorayosotis Cooke Sm. /\. rašeHuná. \'elik. i tvar ni)lné

jako Nolanea ceirata. Celá houba vodiiat mas. Kl. 2—3 cm. záhy

rovn rozlož., uprosted s malou jafnkoii. na okr. dlouho úzce jwd-

vin.. v mládí zxxmcov. se svraskalým hrbolem, mourov ernn-

Jindý az i ist hndý, se stíbitými mizivými 'rláknky. velmi

hygrof., s prosv. 1.. za sucha blavý. matný, nerýhuv. T. \-elnu d!..

pomrn ti. (3—4 mm), dol zvolna ztluštlý. velice kehký, lá-

m,avý, dutý, prsvitn blošedý. lysý (i dole). L. sti husté, bich.,

neširoké, u t. vykrojené, neist bílé, nemnlivé. na dn pín ru-

gosní ano i pín spojované. \'ýtr. elli])t.. k basi šikmo stáž., po

4 na (11. sterigm.. 6—
<.)

u. Cyst. žádmé. Duž. siln flienn' páclmoucí.

\' hlubokém lesiiim r.išeliniiíkii v lesnini moále ve spolen. Sparganium

minimum a .Mnns scirulata u Mukaova, pospolit. 6. IQIQ. V moále hinim

nad Mcnicemi. 7. IQIO- ^e velikém množství \' raselinách u Dokes a Je-

stábí (Viniklá. 1920). .
— \"ýznaná honba, zjevu Myeeny, ale mezi Omi)halie

z píbnz. O. philonotis Lasch a O. sphagnieola fierk. patricí. Nikdy není na-

levkov. a 1. vbec nesbíhaji. Jisto jest. že Collybía leucoinj-osotis Cooke et .'^ir..
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(z rašclin Anglie) jest toto/novi. \(Kln.ii<.>i kl.. kehkv. duty t. i jamka na

tcnn-ni kl. svdí piv r. </)in[)halia.

[i) Kl. mciisi iic :^ cm.

o. oiiiscus 1'^-. 1Š21. /\. ntoliiiihi. Kl. i'-j— -3 cm, ifiice hlanitý,

ii[)r()Slrecl velmi hluboce a úzce )iálevkov., s <>kr. ohloukov. sklen,

a asto nepravid. lalonatým, cernoíind šedý, velice hygrof.,
s ])n).S'V. 1., za sucha šedý, lysý, trochu hrbolat ruj^Msuí. T. sotva

delší ])r. kl., ]
—

3 mm 'ti., ernošedý, lysý, tuhý, asto suiaklý. L,

(/oslí h liste, tenké, široké, syté šedc. shíhavé, asto \idleu. \'\vtr.

kulov. hniškov., k basi sta/.., 7
—S //. X\(mí.

N;; lesniil hdlinách p^^ibliž lišejníku, mezi vesem ídce. L' liahru n,i

lesní cest, na pískovcích na \ ídovli, nad Chuchli na pískovcích. Od ervence

do íjna. Velká se podobá Clitocybáni.

O. epichysium Pers. 1800. K. leptoniovú. Kl. 2—3 ciu, pravidelný,

dosti mas., dloiilio s podvin. okr., pak nálevkov. vyhlubený, velmi

hygroi'., mourové šedohndý, likidký, lysý, hedváb, lesklý, s prosv.

1., s loupíwoii i^iimovitou poko.íkoH, na temeni s mlkou jamkou.

T. delší pr. kl., 2—3 mm ti., rovný, elast. vodnatý, s prosv. pí-
nými vlnkami, solidní, temné popelové linédý. 1.. bílé. nelnisfé. ši-

roké, krátce sbílHn'é. IVách výtr. bílý. Duž. r. i.zemmuta niakysie

páchnoucí. Výtr. skoro kulaté, 8— u; /(. C'y-t. hojné, sloupkovité,

zaoblené.

\' tiáv na pahia-cích, hlavn v suclic -tepni Hirmaci ukuli IMa/ského na

podzim dosti hnjn pospolit v lionfech. Také n ATnichovic a evnic. — .Neoby-

ejn vérn na))Md<>l)ujc nkteré l-cjitomc. Kl. jest až k temeni mlce ryhov

O. ítisca >p. n. /\. tinédá. \'elik. i t\ar ( ). oni.scirs. Kl. i/'2
—j cm,

pehluboce a úzec nálevk., s okr. tence lupeni't.. doh°i sehniuým,

hladký, lysý, hyordf., isté luiédý (skoro do er\enava~). T. delší

])r. kl., lysý, hladký, i
—

1 U- mm il., doli ztenený, .v7'(-//(- liiiédv.

L. hir^té, neširoké, bílé, dlouze shíhavé. Výtr. elli])t., šikmu stáž.,

6—8 n. C'v^t. malé, ni/ké, krátce, tup sloiipkmité.

\' stepní lorniaci mezi trsy hfr^tnca i.vina na vjpialdycli vápenc. stráních

n;id Tllnbnepy na podzim lOiS.

O. iiiuralis Sow. i/yO. K. zední. Kl. 1—2 cm, svraskale rýhov.,

iia okr. vroubkovaný, tence hlanitý, hygrof., s prosv. 1., hndý,,

hladký, mlce vmáklý, se .sehniu. okr. T. Sí)tva delší pr. kl., i až

2 mm ti., elast., hladký, lysý. kivolaký. L. nejvýš proídlé, široké

shílurvé. tenké, vlnité zprohýbaiié. delší a krší piiir spojované,
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šedolwédavé s odstínem masovým nebo fialovým. Výtr. ellipt..

v 'Stopku zvolna stáž.. 7—8 //

Na travnatých -iich.vcli pahorcícli na podzim vzácn. U Mnichovic.

O. griseopallida Desni. 1824. K. šedobledá. Podobná ped., ale

menší. Kl. o'5
—

i cm, hluboce nálevkov., s okr. vroubkovaným, dol
sehnutým, hygrof.. hnedošedý, skoro hladký, za sucha bledší, bla-

nitý. T. dvakrát delší pr. kl., sotva i mm ti., hndý neb šedavý,

k dolejšku linsté odstálc bíle pýitý. L. bílé, pak šedavé, široké,

proídlé, delší a kratší, dlouze sbíhavé. Nevuní. \'ýtr. široce hruš-

kovité, k basi šikmu s^taž., velmi dlouze sitjpkaté. y
— jo //•

\ yzii.iná lioiibika ve vlhkých liliih(jkých cestách ve stínu v skulinách a

pud v>—pand iia holé zemi v houfcich všude dosti hojná po celé léto.

O. reticulosa sp. n. K. sítnutá. (Iracilní, maliká, kl. 4—8 mn;.

dosplý rovn uatý, j oste vmáklou jamkou uprosted, šedavý,

s tmavšími žebry a pínými ilkami husté rugosné sífováný. Tr.

dosti (11.. teninký (V.-; mm), vždy kivolaký. nah-re .slab ztluštlý,

blavý, hladký, prsvitný, dole do šedohndava a zde s hrubými

dlouhými vlásky. L. is't bílé, dosti husté, široké, krátce pirostle

sbíhavé, velmi zprohýbané a na dn pínými žilkami spojované.

Výtr. ellipi.. n.-i basi stáž.. 7—(S /.-.

Xa ztleléni humuse v smíšenén; lese ve Stromovce. 11, T917. pospolit,
netrsnatá. Podividiodrý a síovou strukturou kl. ihned nápadný druh. z pí-
buz. O. muralis.

O. arenicola Fr. 1867. K. písená. Asi jako O. epichysium. ki

I—1>^ cm, záhy nálevkov. vyhlubený, s okr. sehnutým, hrubé

vráskovit zrnitý, vlnkat zprohýbaný, hygrof.. za vlhka mourov

hndý, za sucha šed hndaW. T. málo delší pr. kl.. Imédý, dole

terny, lysý, nahoe poprášený, 2—3 mm ti. h. proídlé, kratší,

velice krátké, velmi šir., skoro trojhranné, sbíhavé. tmai'ohndé.

Výtr. elli])t.. 8— ro /». Cyst. sporé, sloupkovité, tupé.
Na holé, kypré zemi u cesty u sv. Prokopa jednotliv, io. 1918.

— Zbar-

vením lehce poznatelný druh. Jest pib. O. epichysium.

O. carbonaria s|). n. /\. spáleništní. \'el. i Itviar asi jako Myoena

vulgaris. Kl. 8— 10 mm. nízce sklen., uprosted mírné vmáklý .1

erný, hygrof.. za vlhka ernohnédý s prosv. 1.. hladký, lysý. na

okr. zuubkatý, blaniiý. T. velmi dl.. i nmi ti., dole erný, upro-

sted tmav mourový, nahoe bledší a pomouený, tuhý. rohovitý,

suchý, smákly a pokroucený. L. dosti ídké, šedavé, s títpým

ostím, tlusté, celou šíkou pirostlé a sotva sbíhavé, rovn uaté.

Vvtr. dokonale kulaté aia dl. steniig"m.. ; -j. Cvsit. žádné!
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Na spáleništích na lesních okrajích a vesovinách u Mnichovic na nkolika
místech, jednotliv. 9, T919. Není vlastn Žádné známé píbuzná a tvoíi pe-
chod od r. Omphalia k r. Mycena.

O. umbellifera L. 1755. (A. niveus Fl. Dan., A. ericetoruiii Pers.

A. hygrophilus Pers., A. chrysoleucus Pers.) K. okoHawiá. KI
I—3 cm, blanitý, uprosited více mas., :::áhy rovné rozlož., uprosted
s hlubokou jamkou, paprskovit rýhovaný, na okr. vroubkov.,

suchý, hladký, bílý, žlutý, hndý, naervenalý až í do zelena. T

Jíví. 'iii-in % '.•\i^

C mk c

'^~»v

/ 00

7

Obr. 48. I. Omphalia hyemalis Vel., trs v pir. vel., prez a zvtš. výtr.,

2. O. tubaeformis Vel., v pír. vel., v prezu, zvtš. výtr. a cj^st., 3. O. mu-
ralis Sow., málo zvtš., kl. ze spodu, zvtš. výtr.

zdélí pr. kl., I—2 mm ti., rovný, elast., bledý, dole hust, pýitý.

L. svtle žlutavé, velmi proídlé, znan shíhavé, trojhranné, asto

^prohýbané a s kratšíími stídavé. \'ýtr. podlouhle ellipt., v zaki-

venou stopeku zvolna stáž.. 7
—

!^/'. Rozemnuta voní nakysle

houbov.

Na holé zemi mezi mechem a vesem na mokvavých místech z rovin a/,

do vys. hor. Tak jest charakteristickou houbou na rašelinách heben krkonoš-

ských, také všude v Šumav. Ale rovn/ u Hal)ru, Jevan, ano i v Sárcc, Kri.

Zbirov, Strašíce.

O. hyemalis sp. n. Obr. 48. K. ^iniuí. Velice íuistc trsuatá. kl.

1—2 cm, ploše sklen., tupý nebo s malounkým hrbolkem neb i ne-

I.atrn vmáklý, blanit mas., hladký, lysý, mastn lesklý, osmalik

hndý, uprosted imavší, hustc radiáln rýhovaný a žíhaný, slab
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hygrof. Tr. delší pr. kl.. i— 1^2 mni ti., hladký, lysý, lesklý, dole

hndý, nahoe bledý a lysý, rourkovitý. na basi dlouze bled vláse-

nitý. elast. í.. dosti sir. a husté, ^.eteln ohloiikovit shíhoz'é. gu-

inuvit se pi odtržení itáhnoucí. bílé s nádechem ržovýw. Duž,

bílá, trochu kysele páchnoucí. Xýtr. podlouhle ellijn., 4—.^."- <^ yst-

žádné.

Na zetlelycli paczcih vrbov\'ch u potoka n Kutné Horj v lednu 1916

(Hejny). IVsy ítají až 50 jedinc. Pipomíná také Mycrna Kigelliai-. alt.- tato

má výtr. kulaté, lest to podivný druh. posud neinsnélio píbuzenstva.

b) Masov en'ené nebo plefové druhy.

O. hepatica Hatsch 178c). K. )iiasová. Celá masov ruiová, kl.

I
—2 cm, ly.sý, hladkv, na okr. vroubkov., jen u okr. krátce árkov.,

nejprv rovný, pak mírn nálevkov. T. sotva delší pr. kl., i
—2 mm

ti., zakivený, dutý, dole bíle pýrlý. L. bled naržovlé, tlusouké,

úzké, velmi proidlé, kivolaké a pín spojované, zvolna sbíhavé.

Nevoní, ^'^ýtr. okrouhle hruškov., (>—7 /*. hladké.

Xa vlhké, holé zemi mezi mechem v naši zahrad v 'Mnuli^vicich. 7, 1017.

O. trícolor .Sclnv. 1805. K. trojbarevná. .Malinká. I)led plefová,

š ernavou stoi)k"U a bradavkov. kl. Kl. o"5
—

1 cm. sklen.
^
tence bla-

nitý, v mládí na okr. úzce podvin., bled plefový. radiáln hrub

vrásitý, hladký, lysý, j- nasar.enou bradavkou. 'Vv. delší pr. kl.,

V2— I mm, nahoe zvolna v kl. rozši., lysý, dole brzo ernavý. na-

hoe bledý. L. široké, ale velice ídké, skoro všechny stejn dl..

nkteré vidlené. bled plefové s rživým nádechem. Výtr. veienn-

vité až skoro trojhranné nebo kosníkovité, zakivené, v stopeku

stažené. ()
— u ."•

Xa suchých niaUídouškových mezích ve spolenosti špiek, idce, jethiot-

liv ale pospolit. 7, 8. U Mnichovic spoe. T,ehcc poznatelná.

c^ Žluté driiliy.

O. chrysophylla Vr. 1821. K. zlatolupenná. Kl. 2—5 cm. tence

mas., plihý. sklen., vmáklý, asto vlnitý, nerýhov., za vlhka hnil

lutý, za sucha šedošlutavý nebo hlošedý, více mén vrostle šupin-

katý. T. oranžov žlutý, lysý, hladký, dole vlásenitý. 2—4 mm ti.,

asto smákly, dutý, chrupavitý. L. siv oranžov sluté, úzké,

skoro husté, oblouk<jvit sbíhavé. Voní slab. Yýiv. dlouze ellip'..,

II—12 ft. Cystidy žádné.

Xa zetlelén; díi\i borovém, na paezech, na pilmách v okolí pil. v h<>u-
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fceli j;iko lia^fta. IiIik i u>ii;itá, \' \vlC-. idcc, lila\iu'' \ pikUmí. Jest krásny, ná-

píulný (Inili. \ T)a\iM"sl<n. \ Šuinavr na l'l(H~kcnstciiH- a na f.cntiinr' volnii liojni,'.

(Kav. lOiOj

(1) Bíh' (fniliy I ílrohoituk).

O. scypholdes l-^r. iSjí. /\. hclouká. I )riil)Muiilsá, snliohílá,

mkce kelmuká. Kl. <)'5
— i cm, rovn ro/.ldž., uprosted .v /////-

bokou jainkoíi, ]);il<
ii;'il\ kov., na okr. dhuilu' úzce /iix/r/n.. asto

s i kniliciii, hedváb, lesklý, mkce blanilý. T. sotva del.ší i)r. kl..

pokivený, i
—

i Víi nim il., bíle pumouený, ztluštUiu basí písetUý.

L. Iiiisfi'. úzké, úlé, iibiloukem sbíhavé, s kra'išímí stídavé, jedino-

(luché. \'ýír. elli])t.,
d-S /.. C"\>t. žádné.

Ozdobná lionhika, vždy na vyprahlých, v>>hnniýli pahorcích mezi travou

(Hierac. Pilosrlia, líaconiitr. cmesc. 'rhynius). (iltycjii v houfech, v let

po (eplycli došlich. I' Mnichovic asto.

O. ptycliopliylla Curda. K. f-ídkoliipcnná. l'ci'niá. dr^bnimká.

snhobílá, za vlhka celá prsvitná. Kl. 4
—

7 mm. rovn ufaiý nebo

inálevkov.. na nkr. trochu \roubkov., rýhov., v mládí un-tnaaý. 'V.

icíiinký (1 nnn), dvakrát delší ])r. kl., z' kl. rjvolna rocší., hladký,

lysý. L. .široké, proídlé, /lloiizu- sbllurr, > kratšími >tídavc. \ ýtr.

ellipt., k liasi šikmo siaž., o—7 ,"•

.\'a liol, áic -lanii.n pr' niklé zenu v pM-nici na vlhkni ])<'\\ n Mnichovic

7. 1013.

O. integrella l'er>. iSoo. /\. maliká. l'eiitla, maliká, celá isté

bílá. Kl. o'5
—

i cm, neii)rv poloknlatý, i)ak rozlož, se sehnutým

okr., tence blanitý, prusxitný. na povrchu drsn mrtnatý. T. te-

ninký (>4 mm), hladký, na basi vlásenitý a hlízovit ztluštlý. L.

dosti ši., velice proídlé (jen asi 10), ucotiké. Výlr. vejité.

6—7 ."

Na holé zemi nu-zi travou v IcMch, zaln;'dach, ha jich hojn. v Ict. Mm-

c!i(-)vice, Ondrejov, v naši zahrad co rok.

O. stellata Fr. 1821. K. livsdovitá. Velice jíracilni. drobouká,

bílá. Kl. 4—8 mm, tup zvoncov., blanitý. s prosv. 1.. lysý, hladký,

nervhov., 'cast.> excentrický. T. dl, teninký ('li nur,). nahoe

ztluštlv, na basi hlízkovité ztluštlý a vncem dlouhých, hrubých

brv pisedlý. L. velice ídké, sporé (6—8), s kratšími jednoho

stupn stídav, velmi široké, široce pirostlé a shíhavé. \\vtr.

vejitoellipt., -6 //. Cyslt. nitovite, nkteré vidlené.

x\a diví a vtvikách vzácn. V Mnichovicich v naši zahrad, 7. >oiS.
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II. Mvcettariae. C>krai kl. ? mldí rovný.

a) Bílé druhy.

O. gracillima ^^'einm. 1836. K. peútlá. Gracilní, celá prsvitn
l>ílá. Kl. 4—O mm. polokidaté zvoncov. s iwsazeiwu hradavkon na

temeni, prsvitn rýhovaný. Tr. teninký (3^ mm), nahoru ztluštlý,

lysý, na basi zaoblen pisedlý, bez brv. L. proídlé, široké, delší a

krat.ší. krátce shthavc. Výtr. úzce válcov. ellipt., šikmo stažené.

6—7 ,".

Na zetlelých lodyhách v zahradách a krovinách ve vlhkých niistech. V naši

zahrad mezi kopivarrii v Mnichovicích. 7, 1916.

O. scyphiformis Fr. 1824. K. štíhlá. Celá snhobílá, nejvýš gra-

cilní, kl. I cm, prsvitné blanitý, lysý. nejprv sklen., pak rovné

rozlož., u okr. trochu mlce rýhov. T. pedlouhý, teninký {^2 až

I mm), roukoviitý. tuhý. lysý, dole dlouze vlásenitý. nvih.oe

ztluštlý a pomouený. L. široké, proídlé, s kratšími stídavé, sbí-

havé. Výtr. podlouhle ellipt., k basi stáž.. 6 i>. Páchne kysele.

Mezi vlhkým mechem ve Stromovce jednotliv, 10, 1917. Patrn vzácná.

Tuhou, rovnou, nahoe ztluštiou stopkou, sbíhav. 1. a blostí význaná.

O. decurrens s.p. n. A', sbíhavá. Vt.ší. celá ist 'bílá. Kl. 1 až

\V2 cm. trvale tupé zvoncov. kuželov.. na temeni zaoblený, blanit

prsvi'1., hygrof., za vlhka s daleko prosv. 1., za sucha slabé rýho-

vaný. T. velice dl.. rovný, i mm ti., hladký, lysý. nahoe zvolna

v kl. rozšíený, na basi j- hrubými, dlouhými vlásky. L. dosti husté.

~c'elmi široké (dl. a krátké^ a pedlouze a úzce .^bíhavc. Výtr. ellipt..

k basi klínov. stáž..;—6 .". Cyst. žádné.

\' kyprém mechu v stinném boru na vypálené, teplé stráni záp. pod Ko-

soi. 8, T918. Jednotliv. Význaná pedlouze a úzce sbihav. I. Píb. pi^ed

O, críspula Ouél. t88o. K. kadeavá. Peiítlá. pemalinká. sného-

hílá. Kl. 2—4 nmi. sklen., blanitý. prosvitavý a jako t. zvlášt

v mládí jemné pýitý. T. vláskovitý. 1 cm dl. L. jen jako vyniklé

žilky, pouze ^—5, kraje kl. nedosahující. Výtr. vejité, 3
—

4."-

Xa trouchnivých áítech rostlin v hromad smetí a nános v let vzácné.

^ naší zahrad v Mnichovicích 7, 1915.

O. tenuispora sp. n. K. tenkovýtrusná. Celá isté bílá. gracilní,

zjevu Mycena flavoalba. Kl. i— 1V2 cm. prsvitn tence blantý.

útlý. nejprv v mládí polokulatý. pak zvoncov. a s hrbolkem. pak

rozlož, rovný se zdviženým okr., hygrof., s prosv. 1.. až k temeni

hluboce rýhovaný, na okr. více mén vroubkovaný. T. dl.. tenký

(yi
— T mmV nahoe sotva ztluštlý. suchý, prsvitný, lysý. na basi
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dlouze brvitý, rourkovký. L. proídlé, dluuhc a kráikc stídavé.

obloukovité široce pirostlé a krátce sbíhavé, na dn pín ru-

gosni. Výtr. dlouze tyinkovité, na basi šíknio stáž., to— 12//.

Cyst. žádné.

Pospolit v .stinncni. hliibokoni, smrkovém lese v mecliatém moále me/i

Trichocolea, Mnium undiilatuni a Thuidium tamariscinum u Mukaova velmi

hojn. 6, 1919. — Stanoviskem a utváením výtr. zvlášt význaná. Pipomíná
Mycena lineata. Krátce sbíhav. 1. se liší od pedešlých.

O. albescens sp. n. K. bélavá. Veiliik. i itivar skoro jiaklo; ai, M. vuIl;-.

Kl. sotva I cm, trvale zvoncov. sklen., na temeni málo vmáklý,

blanitý, až k temeni rýhovaný, bílý, ale na temeni hndavý. T. dl.,

teninký, rovný, hladký, dole temn mourové šedý, nahoe bledý.

L. dosti husté, široké, útlé, bílé, krátce obloukovité sbibavé. Výir.

válcov. ellipt., šikmo stáž., <S //. Cyst. tyinkovité, asto pokivené,

lupe.
Na jehlií ve vlhké, temné smriné v údolí n;ul Menéicemi jednotliv a

spoe. 7, 1919. Jest píbuz. ped., ale rozdílná.

b) Žltitc, hiifdé, oranžové nebo fialové druhy.

O. Fibula Bull. 1783. K. oranžová. Krás,ná. gracilní, v tráv a

mechu v lesích, barvy záivé oranžové. Kl. 5—8 nmi, blanitý,

sklen., na temeni vmáklý, pak nálevkov., na okr. árkov. a vroub-

kov. a jako t. pod lupou pýitý. T. dl., šttinkovitý (t mm), na-

hoe zvolna v kl. rozši., oranžov žlutý. L. obloukov. sbíhavé.

úzké, proídlé, bílé. Výtr. válcov. ellipt., 4—5 u. Cyst. sporé, dlouze

tyinkovité. na konci tupé neb skoro palikovité.
V lesích všeho druhu, v mechu jednotliv, všude velmi obecná, po celé

léto. Jednotliv. Mní se znan velikostí. Tak jsem nalezl na spáleništi mezi

Funarií obrovské kousky s kl. i cm, t. 6 cm vys., dole 5 mm ti. Sem tam

vyškytá se odrda s kl. i t. hndými, s kl. více blanit rozlož, a výtr. vtšími

7-8 ,«.

O. vitellina sp. n. K. sloutková. Kl. i
— 1>4 cm, tlust mas.,

zvolna v tuhou, rovinoii, 2—3krát delší stopku zvolna ztenený,

v mládí s okr. rovným, uprosted s malou jamkou, pak mlce vy-

hlub., s mírn sehnut, okr., hladký, lysý, matný, do poloviny ras-

naté brázditý, hygrof.. za vlhka bled žlutavý, s prosv. 1., za sucha

isté bílý. L. proídlé, s kratšími stídavé, a's.to dlené, velmr .Hr.,

dlouze sbíhavé, v stáí na dné píné rugosní, sáhy nápadné žlout-

kové. T. I—2 mju, velmi tuhý, pezmý, hladký, lysý, bílý. s úzkým

vycpaným kanálkem. Nevoní. Výtr. hruškov. ellipt.. 8 /'. Cy.st.

žádné.
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Jednotliví- z luistycli koberc inc-cliov>'oli ii;i eriK-. lmino~iii piidO v Kr-
ském lese v ílubovém, svtlém háji. v kvtnu mio. I' 'rclxjn v kvtnu 1020

(Weinz).— Ozdobný a xbarvcnim lehce poznateiný druh. v. píibuz. ped. lílizkou

zdá ;^e býti O. líjbula Quél.. .de t:itfi má olivové /inty. neiýhnv. kl. a ellii)t. vvtr.

O. tiibaef(trmis ^p. ,1. K. trubkovitá. Úilá. kl. 2 cm. hluboce,

sl.;oru trubkovit nálevkov., s adstálýni. hlanit priisv.. rovným okr.,

velmi hygruf., za vlhka medový, iierýliov., se slab |)n^-\. 1.. za

sucha svtle nažloutlý, velmi lesklý. Tv. delší ])r. kl.. 2 mm ti.,

truhkí^vitý, lámavý. leskle hndavý, v kl. /xdjna ro/šíený. L. husté,

útlé. dosti sir., bílé. \'vtr. dlouze tyinkovité, šikmo pii.špiatlé.
na dl. isterií^m.. (>—S ,a. Cysl;. sporé, dtouze zašpiatné, dok na-

puchlé.

\ tráv na kraji lesa na vrcholu Koženéhu vrchu u Mniciiovic m, um?.

Sv.vmi vvtr. n tvarem kl. zvlášt dobe vyznaeny druh.

O. catnpaiiella Basch. I78g. A', zvoneková. Horský druh, pare-

icový. Kl. (i—20 mm. ztuha hlanitý, hygrof., zvoncov.. pak sklenuté

rozlož., málo jamkovit vmáklý, do polov, árkovaný, rezav

hndý. 'i". málo delší pr. kl., i mm ti., rourkov., rohovíte elast.,

kaštanov hndý, k basi zvolna velice ztenený, trochu mrtnatý.

L. proídlé, úzké, pín žilkami spojované, hndavé, obloukovit

zvolna shíhavé. V^ýtr. ellipt.. 7 ,". C"_\st. na ostí i i)loše veliké

lahvicovité, zašpiatlé.
Na borových paezech v šumav (Kvilda) v ervenci 1014 (Kaviua).

O. conspersa sp. n. K. šiipinkatá. Kl. 5
— 10 nnn. ])rs\'i'in hla-

nitý, zvoncov. sklen., na temeni vmáklý, až k temeni rýbov., n-a

bílé pd útle drobounce hnd šupinkatý. T. velmi dl.. nahoru

zvolna ztluštlý, asi r mm ti., bílý, dole špinav okrový, tuhý, bez

vlášení, k jehlici jísedlý. L. bílé. d^sti husté, na tupém oS'tí

Trochu zoubkaté, šir.. obloukovit sbíhavé. Výtr. válcov.. k í)asi

šikmro sta/... oln. ]>rohnuité. 8— 10 ,u- Cvsí. nwn tyimkov.
Na smrkovém a borovém jehlici v lesich ví Moiichnice na Morav v záí

10 18 'obíral .'•hladký. \'c velkém množství pohroniad.

O. setípes Fr. 1821. A', šttinonohá. Kl. 5
—10 mm. :ence blanitý.

ale upr<^sted tlust mas. v sloupek tenový pecházející, do nmž
zvolna sbíhají 1., uprosted vyhlubený, s okr. 'sehnutým, posléz ná-

ievkovitý. uprosted ern fialový, k okr. hndavý neb fialový. \ ..

úzké, tenké, bílé, dlouze sbíhavé. dosti proídlé. T. velice dl..

V2— I mm ti., dosti tuhý, hladký, dole slámov žlutý, uprosted

hndavý, nahoe fialozý a velmi ztluštlý, dutý. \'ýtr. podlouhle

ellipt., 4
—

5 ,". Cys't. peveliké, lahvic^ v., tup zaoblené.
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\' mechu a nie/.i travou, vždy pospolité v lesich z rovni až du p.ulhon
velmi hojná, po celé léto. Úhledný druh, ale velikostí a zbarvením znané mn-
livý. T. jest nkdy dosti krátký, silný, ano i smákly, ale nahoe vždy fialový.

O. pulcherrima sp. n. A', pekrásná. Kl. 1—2 cm. nejprv zaoblen

zvoncov., puk roiuí rodoz. iifatý, jen uprosted s malounkuu

jamkou, tence prsvitn blanitý, v štétinovitou, tuhou, pedlouhou
stopku zvolna zúžený, oranžový, proídlé rýhovaný, hladký. Stopka
I mm, rovná, solidní, šafránová, k basi velice ztenená. L. hile,

proídlé, dosti .sir., pínými žilkami spojované, obloukovit pe-
(ilou^e sbíhavé.

V duhových iiájích v Krském lese v ijnu 1913 sbíral p. Shidlcý. — Jest

pekrásný druh z pibuz. ped., bohužel, že jsem opomenul ohledati výtr.

c) Šedé, namnoze drobné druhy.

O. Bresadolae Alaire 1913. (O. xanthophylla Bre<. iSSi.) /\. /,';-('-

sadolova. Kl. 2—4 cm, zvlášt k okr. prsvitn l)lanitý, šedavý neb

i pobledlý, uprosted nálevkov. a hndý, radiáln tmavji vláknitý,

asto nepravid. a excemrický. T. málo delší pr. kl., 2— i nini iL,

bled .šedavý nebo blavý, vláknitý, elast.. asto kivolaký. 1^. nejvýš

proídlé, bledé žlutavé, velmi tlusté, ale na ostí ostré, delší a

kratší. s])íliavé. \'ýtr. krátce ellijít., šikmo na basi 'Staž., 7
—8 /'.

asto trsnatá, na zotlelých paezech smrkových v hlubokém, vlhkém lese

u Jevan. 7, 1916. — \'zácný, posud jen v Tyrolsku a Francii pozorovaný druh

.Shoduje se dobe s popisem autorovým.

O. umbratilis Fr. 1836. A', stinná. Kl. 1
—

23'^ cm, tenký, skoro

blanitý, nálevkov., uprosted s hlubokou skulinou, na okr. nejprv

zpt ohnutý, pak rovn vzpímený, oddálené árkovaný, velmi

hyg-rof., s pr.os^'. 1., ernošedý, sa suclia šedý, lysý, v '.stáí skoro

útle šupinkatý. T. zdélí pr. kl, i—2 mm li., tuhý, lysý, ernošedý
v kl. zvolna rozši. L. velmi proídlé, dosti ši. a tlusté, krátce

sbíhavé, temné šedé. delší a kratší, nkteré vidlené. \'ýtr. klínov.

ellipt., TO M. Cys't. s])()ré. tlust. tu]) tyinkov.
Na vlhkých holinách mezi travou a mechem, asto na kraji lesních cest.

me/i vesem, od kvtna do podzima, ale ne hojná, a všude rozš.

O. grisea Fr. 1821. K. šedá. Velikost i zjev úpln Mycena vul-

garis. Kl. I cm, blanitý, šedavý až do blava, trvale tupé zvoncov.,

uatý nebo málo vmáklý, až k temeni rýhov., matný. T. velmi dl.,

I—2 mm ti., dutý, bílý, ale sotva sklovitý, suchý, hladký, elast. L.

bílé, dosti úzké a proídlé, obloukovité .dííhavé. Rozemnuta voni

silné m.oun. Výtr. vetenow ellipt., 7
—8 ,".
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\' lesích ielilinit.. hlavn \ snirinách mezi mechen, a jelihim pospu-
lit. V smrin u Hriisické cihelny, ii. 1915.

O. plumbea Ft. 1874. K. olin'}iá. Útlá. veliik. íisi O. l''il^ula. Kl.

3
—6 mm, zv'incov.. nfatý nebc^ trochu vniaklý. s okr. hlanit

prsv., až k temeni rýh<^>v.. šedavý neb<:> 11 okr. bela\"ý. uprcsted
tmavší. T. cli., i mm ti., šedavý, celý hladký, lysý, suchý. L. široké,

hile. ohloukovité sbíhavé. Výtr. ellipt. hruškov., 8 ,«.

Na opadalých bukových listech pirtiM jednotliv pisedlá. U Jevan hojn
v buinách.

O. Rosarum sp. n. A", šipková. Velice g-racilní. za sucha skoro

bílá. Kl. 5
—JO mm. záhy rovn rozlož., prsvitné blanitý, upro-

sted hrub ru^osnt. hygrof. s proisv. 1.. za vlhka šedohndavý. až

k temeni rýhov. T. sotva delší pr. kl,, teninký (% mm), bílý,

prsv., zahnutý, velmi tuhý Cskoro rohovitý). pímo pisedlý, ni

konci popráš. L. bílé, široké, velmi proídlé (sotva to celých),

krátce sbíhavé, s kratšími stídavé, tenké, na dn žebérkaté, ned-
lené. Výtr. vejitoellipt.. v stopeku stáž., 8-— 12 /u Cyst. hojné,
dlouhé, nitkov.. tupé. Nevoní.

Na zetlelé vtvi šipkové, trici z v<jdy potoka v hluboké lesni, stinné rokli

pod Košoí v množství ii, 1917. Vtev byla celá vodou msáklá. Jest to tedy
vlastn vodní druh. Opt na vtévce z vody tiicí pod Struhaovem 9, 1910.

O. Joaiinis sp. n. K. svatojanská. Kl. i
— 1V2 cm, trvale tup

zvoncov., se sehnut, okr., na temeni trochu vmáklý, prijsvit. bla-

niiý, hygrof., lysý. mourové šedavý, celý aš ku stedu hluboce

asnaté brázditý. T. pedlouhý, >4— 1 mm ti., rovný, bledý, skle-

nný, lysý, na ba'?i dlouhými vlákny ke devu pirostlý. L. pro-
ídlé (15

—20). ist bílé, obloukovit dlouze sbíhavé. na dn hojné

pínými žilkami spojované. Výtr. ellipt.. šikmo na basi stáž.. 6 až

7 f* Cyst. velice hojné, kivolace nitkovité, tupé.
Na zetlelvch vlvikach pod kovím trnkovým a šípkovým v mokvavém,

teplém kout u potoka u Hrusické cihelny o ^v. Janu v kvtnu 1018. Jest pí-
buz. ped., ale jist rozdílná.

O. fuscipes ?p. n. K. hndonohá. Gracilní. kl. 3
— 10 mm. útle

blanitý. rozlož., ale nevmaklý. na temeni hrubé rugosní. hluboce

rýhormný, šedý, matný. T. velmi dl.. i mm ti., lysý. hnédý, ne-

prrVúedný, nahoe pomouený. L. proídlé, dlouhé a krátké ve

3 pásmech, bílé. široké, dlouze 'sbíhavé, na dné píné žilkované.

Výtr. krátce ellipt.. 5
—6 „ Cys-t. z široké base krátce ztížené.

kivolaké.
v bylinném smetí v naší zahrad v Mnichovicích, 11. 1918. Jest píbuz.

ped., ale již hndou stopkou rozdílná.
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Mycena Fr. Helmovka. Obr. 49.

Drobounké, útlé, asto živ zbarvené houbiky, za sucha se

zkrucují, ale nerozpadají a nezetlívají, ale také znovu neabživují.
Kl. není nálevkovit vyhluben, blanít prsvitný, v mládí na okr.

nepodvinutý, zvoncovitý, asto rýhovaný. L. netsbíhavé, více mén
k t. pirostlé, T. tenký, dlouhý, asto nitovitý, kehce lámavý,

dutý. Prach výtrusný bílý, výtr. bezbarvé, rzného tvaru. Cyst. na

ostí asto vyvinuty.
\^elmi obsáhlý, bohatý rod a zdá se, že posud málo studovaný.

Ricken uvádí ze stední Evropy 90 dr., pi emž nkteré druhy

Friesovy, francouzských autor a Cookovy vynechává. Saccardo

vypoítává všech známých 291. Jsou to inžné houbiky, asto

v trsech nebo v houfech na lesním humuse, mezi mechem a travou,

na vtvikách a listí, na díví a paezech rostoucí. Objevují se

hlavn na podzim, kdy v humds.ních lesích pokrývají asto celá pro-

stranství jakoby vyseté (M. vulgaris, epipterygia, rosella, aurantio-

margiinata). Nezídka roste nkoHik d)r'uh 'pohrlomiad. N-
které jsou ist bílé, jiné krásn erven, žlut, fialov zbarvené.

Vtšina páchne ostrým, kyselým aromátem, jiné pí odporn (AI.

alcalina, amoniaca, pura). Na 'slunci a v suchu se rychle zcvrkají,

ale nerozplývají, takže se mohou takto dobe uchovávati ve sbír-

kách. \" zim vloženy do misky s vodou nabudou znovu své podoby
i barvy. Pnoto by nkdo ml Myceny takto v lét sbírati, v zim

pohodln ohledávati a monograficky zpracovati. Zvláštní vlastností

Mycen jest, že ve výtrusech obsaženo je'st jediné kulaté olejn t-

lísko, jež zvlášt v mladých výtrusech jediné zbývá v praeparatu.

kdežto ostatní výtrus mizí. Tak vídáme množství plovoucích koulí,

ale žádný výitus pod imikraskoipem. Dležliitým vodítkem v rozezná-

vání druh jsou cystidy. Nejznámjší význané druhy jsou: jNÍ.

epipierygte, vulgaris, pliooisa, flavoalba, pura, polygramma, galeri-

culata, aurantiomarginata, alcalina.

I. T. pokryt mocnou vrstvou slizu.

M. epipterygia Soop. 1772. (A. mutans Sow.) H. slizká. Kl. i až

3 cm, dlouho zvoncov., blanitý, hluboce rýhov., bílý, popelavý, hn-

davý až i žlutavý, ^ velmi slizkou loupavou pokožkou. L. oblouko-

vit pirostlé, krátce sbíhav., nepíliš šir., dosti husté, tlusté,

bélavc nebo žlutavé. T. velmi dl., iV^—3 mm ti., tuhý, pevný,

hladký, za vlhka velmi lepkavý, v mládí celý citrónov žlutý, v stáí
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Obr. 49. I, Mycena filopcs. Bull., v pir. vel., zvtš. výtr., 2. M. barbata Vel.,

v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst., 3. M. viscosa Maire, jako ped., 4. M. pli-

cosa Fr., v pir. vel., 5. M. rosella Fr. v pir. vel., zvétš. výtr. a cyst.

6. M. stylobates P., málo zvtš., siln zvtš. výtr. a cyst., 7. M. corticola P.,

v pir. vel., zvetš. výtr., 8. M. rosiphylla Vel., jako ped., 9. M. vestita Vel.,

jako ped., 10. M acicula Schff.. slab zvtš., 11. M. fuscescens Vel., zvtš.

výtr. a cyst. 4, 12. M. plicosa Fr., zvtš. cystidy a výtr., prez ásti ten.

nahoe bílý, dok žlutý a dlouze vlásenitý, vždy dole kivolaký. Výtr.

ellipt., 8—10 ft. Cyst. sporé, kyjovité, zaoblené.

Ve vlhkých lesních mechatinách vždy v houfech, na podzim velice hojná.

Kl. pomakáním rychle hndne a celá houba oste kysele páchne. Jest velmi

hygrof., za sucha kl. siln bledne, ano bývá i ist bílý. Stoupá až do hor.

M. viscosa Maire 1910. H. lepkavá. Píbuz. ped., ale zevnjškem
znan rozdílná. Jesl mnohem vtší, kl. 2—3 cm, šedohndý, až

k temeni hluboce rýhov. a mimo to jemn rugosní. L. snhobílé, t.

isotva dvakrát delší pr. kl., 2—4 mm ti., žlutý, dole hndý. Výtr.

vejitoellipt., 8— 10 ft. L. a celá houba pomakáním masov erve-

nají a páchnou oste štnin.

Vždy jen na paezech jehlin. v trsech, vzácn. Pecny nad Ondejovem.

8, 19T5. _ Ricken myslí, že jest to odrda ped., což jist jest nesprávné.

M. citrinella Pers. 1800. H. citrónová. Kl. i cm, nejprv zvoncov.

válcovitý, pak svoncov. kušelov., prsvitn blan., svtle citrónový,

do poloviny árkov., hladký, slizký. T. velmi dl., i—2 mm ti.,

asto pokroucený, hndav žlutý, slizký, nahoe bíle poprášený. L.

obloukovit široce pipojené, proídlé, úzké, bílé. \ýXr. ellipt., 7 až

8 ^. Cyst. nitovit vetenovité.

Na opadalém jehlií v borových a smrkových lesích, ideji. Pecny nad

Ondejovem, Jevany, íany, Radotin.

M. vulgaris Pers. 1797. Obr. 50. H. obecná. Kl. 1—2 cm, tup

zvoncov., s málo vmáklým temenem, pak trochu rozlož., prsvitn

blani-tý, dosti tuhý, svtle šedý, uprosted tmavší, hluboce rýhov.,

lesklý, slizký, s gumovit loupavon pokožkou. T. dl., rovný, asi

I mm ti., blav šedý, rourkov., na basi vlásenitý, velice slizký. L.

bílé, ddsti proídlé, znan obloukovit sbíhavé. Výtr. ellipt. válcov.,

k basii šikmo stáž., 7—8 .»• Cyst. sporé, vakovité, ,osténkaté.

Na podzim na opadalém jehlií, mezi mechem a v smetí vždy jako na-

setá ve velikém množství, všude z rovin až do hor obecná. — U Slivence,

Radotina pozoroval jsem odrdu vtší (var. reticulata m.), s kl. 2 cm, vodo-

rovn rozlož., s 1. nápadn pín žebérky spojovanými, s t. tlustsmi a pricne
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prsvitn prehrádkovaným. — M. vulgaris vlastn by se mla aditi k r.

Omphalia, ale slizký t. poukazuje ji k slizkým Mycenám.

M. clavicularis Fr. 1821. H. podobná. Tvarem i velikostí M. vul-

garis podobná, pouze kl. o nco vtší, vždy do žlutavá nho hn-

davá, asto okrový, suchý, neslizký (i po namoení rychle usychá),

t-. pleový, silnjší, slizký, 1. ist bílé. Bez vn. Výtr. ellipt., k basi

stáž., 8— 10 .". Cyst. velmi sporé, lysé, kuželovit sloupkovité.

Yidy v houfech v lesích jehlin., na jehlií nebo v mechu, ale vzácn.

V smiin u Hrusické cihelny. 9, 1910-

Obr, 50. Mycena vulgaris Pers., slab zmenš.

M. pellículosa Fr. 1836. H. pokožková. Kl. i—3 cm, nejprv kuže-

lov. s uatým temenem, pak rozlož., ^ kuželov. rovné ufatým hrho-

lem, až k temeni mlce oddálen rýhov., za vlhka s prosv. 1. a velice

slizký, s gumovitou loupavou pokožkou, na okr. pesahujícími 1.

zubatý. T. delší pr. kl., dutý, 's praskotem se lámající, hladký, \ysý,

slizký, dole mourové nahnédlý a smákly, nahoe nažloutlý a po-

motiený. L. velmi proídlé, velmi tlusté, píné žebernaté, olovené

šedé, s bílým ostím, obloukovit pipojené. V^^tr. vejitoellipt.,

7
—8 .M. Cyst. pemalinké, nitovité, kivolaké. Voní siln píjemn
ovocn.
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Charakteristická houba vesovin, vždy v houfech, na podzim. Na Vidovli
u Prahy. Pipomíná r. Hygrophorus.

II. T. pi zlomení roní bílé nebo zbarvené mléko.

M. lactescens Schrad. 1794. (A. galopus Pers.) H. mléná. Kl.

I—2 cm, v mládí 'skoro válcov., pak kuzelov. zvoncov., prsvitn
blanitý, až k ernošedému temeni oddálené rýhov., šedý, ídce do

žemlová. T. pedlouhý, rovný, dutý, 2—3 mm ti., rigidní, lámavý,

šedý až ernavý, hladký, dole bíle vlásenitý, na lomu hojné bílého

mléka ronící, v mládí bíle ojínný. L. k t. ztížené, sotva pirostlé,

úzké, oddálené, bílé, na ostí s dlouhými, jehlicovitými, již lupou

viditelnými cystidami. Výtr. podlouhle ellipt., 5
—6 ,«. Nevoní.

Význaná houbika v lesních mechatých mokadlech, obyejn mezi Po-

lytrichem pospolit, od srpna do íjna, všude velmi obecná.

M. pullata Berk et. Cooke. H. erná. Kl. i—2 cm dl. a sir., trvale

zvoncov. kuželov., tupý, do polov. kl. hrubé rýhov., cernohnédý,

hladký, lysý, blanitý. T. velmi dl., i— i^z mm ti., skoro erný,

dutý, lysý, lesklý, asto zkroucený. L. bílé, úzké, oddálené, oblou-

kovit jemn 'sbíhavé a na t. v útlá žebérka prodloužené. Výtr.

tup ellipt., 12— 15 [t. Cyst. na ploše i ostí pedlouhé, oste jehli-

Govité, rovné, dole širší.

Mezi listím v bukových lesích u Jevan velmi hojn, k podzimu, v ha-

bin pod Kutiicemi, Zbraslav, Chuchle, na škopkách v skleníkách bot. zahrady.

Z nalomeného t. roní se hojné bílé mléko. Cookv obr. pl. 237 vrn naší

houb se podobá (posud jen z Anglie), ale divím se, že o mléku autor tento

nemluví. Rovnž mn není jasný pomr tohoto druhu k M. parabolica, která

nemá mléka, ale jinak se s M. pullata dosti shoduje. Vc tato musí dále býti

vyšetena. M. leucogala Cooke jest bezpochyby také totožná. Cooke ji sám

s M. pullata porovnává a poznamenává, že má mléko.

M. sanguinolenta Schw. 1805. H. krvavá. Kl. i—2 cm, zvoncov.

kuželov., ale také sklen, rozlož., s vyniklým tupým hrbolkem, pr-
svitn blaniitý, smutné masov hndavý, pes polov, hrub rýhov.,

hygino*f., za sucha bliedaivý, is temným stedem. L. dosti .šir. bich.,

u t. zaoblen volné, velmi proídlé a píné žilkované, bílé, na ostí

ervenohndé, v stáí masov ervené. T. velmi dl., i mm ti., erve-

nohnédý, ano i lislákov masový, do polovice odstále chloupkatý, na-

hoe erven pomouený, dutý, nalomen vodnaté naervenaloii te-

kutinu ronící. Výtr. podlouhle ellipt., k basi klínovit stáž., 10— 12 /».

Cyst. z nadmuté base oste rovn zašpiatlé.
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\' lesích mezi mechem a jehliím jednotliv, pospolitá, všude hojná, od

ervence do zimy. Mléko nkdy velice skrovné. Barva houby vždy více do hndá
než do ervena.

1 11. L. na ostí nápadn zbarveny.

M. janthina Fr. 1821. H. fialová. Gracilni, ale také statnjší, celá

pkn fialová, kl. i—2 cm, trvale tupé kušelov., do poloviny mlce

rýhov., lysý, fialový, uprosted tmavý, útle blanitý. Tr. velmi dl.,

I—3 mm ti., dutý, suchý, hladký, fialový, dole brvitý. L. dosti pro-

idlé, obloukovit k t, zúžené, blavé, j fialovým ostím. Cyst.

velké, hojné, zaoblen vakovité, fialové, hladké. Výtr. kulov. ellipt.,

7—8 /'. Bez vn.
V mechu v lesích vzácn. V Chuchli, 7, 1918 (Sladký), Kr (5, 1920). Chu-

chelské houby jsou gracilnjši a spíše lilákov zbarvené, s t. šed lilákovým,

kl. do šedava uprosted.

M. avenacea Fr. 1821. H. hnédobitká. Kl. i— 1><2 cm, blanitý,

tup zvoncov., lysý, útle rýhov., hndý, pak šed modravý. T. dl.,

2 mm ti., rourkov., kehký, dole brvitý, lesklý, popelavý. L. bílé,

s hndým ostím. Výtr. vej.. k basi stáž.. 11— 12 /<. Cyst. bichaté,

zašpiatné.
V stinných, bukových lesích vzácn. 8, 9. V Šumav na Plockenstein

(Kav.).

M. sulcata sp. n. H. brázditá. Velik. i tvarem podobná ]\I. sangui-

nolenta. Kl. i—1V2 cm, trvale tup kuželov., prsvit, blan., až k so-

lidnímu temn hndému temeni hluboce hrub brázditý, bled šedo-

hndavý, na okr. blavý, hladký, lysý. T. velmi dl. teninký (i mm)
rourkovitý, bled sklenný, lysý, suchý, hladký, nahoe nepatrn po-

prášený a zde .y nádechem fialovým. L. velmi proídlé, bílé, dosti

sir., tlusouké, na osti fialové. Cyst. velmi husté, tence šttinkovité,

kivolaké, asto s postranními vtévkami. Výtr. ellipt., na basi šikmo

stáž., 8— 10 /í.

A' tiáv na kraji borov. lesa u Hrusic, 7, 1918. Jednotliv. Jest píbuz.

M. janthina, ale již cyst. a výtrusy rozdílná.

M. rosella Fr. 1821. H. ržová. Kl. 4
—8 mm, polokulov., na te-

meni uatý, pak rozlož., blanitý, syt ržový, pozdji pobledlý, rý-

hov., hladký, suchý. T, dl., asi i mm ti., hladký, rigidní, pevný,

ržový, nahoe oprášený, dole vlásenitý. L. dosti proídlé, široce

pirostlé, nesbíhavé, svtle ržové s temn ržovým ostím. Cyst.

široce lahvicov., oste krátce zašpiatné. Výtr. válcov. ellipt., k basi

krátce sitaž., 7
—8 |jl.
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Vždy v smrinách, na jehlií jako nasetá, na pudziin. evnice, Karlštejn

Hrusice, Budjovice, Strašice, Zbirov. Rostává nkdy pímo na druzích r.

Mnium. Krásný, lehce poznatelný druh.

M. lateritia sp. n. H. cihlová. Velik. i zjev ped. Kl. 5—10 mm,
tup kuželov. zvoncov., dosti tlust mas., hladký, lysý, až do polo-

viny rýhov., cihlové ervený. T. dl., asi i mm ti., lysý, hladký, dole

dlouze bíle vlásenitý, nahoe poprášený, šedohnédavý. L. sir., pro-

ídlé, tlusté, s tupým, temné erveným ostím, šÍTOce pirostlé.

Výtr. ellipt. klínov.. 6—8 /». Cyst. kulovité, k ba'si zúžené, ostén-

katé, na ploše také hojné, podlouhle kyj ovité, tupé, tence dlouze

stopkaté.
V smrkovém lese na jehlií u Mouchnice u Koryan na Morav. 9, 1918.

(Sladký). — Jest píbuz. ped. a M, strobilina Pers.

M. aurantiomarginata Fr. 1821. H. oranžová. KL i—2 cm, tup
kuželov, zvoncov,, pak sklen, rozlož., blanitý, málo hygnof. se sotva

prosv. 1., olivové hnédošlutavý, k okr. žlutý, mélce a slab u okr.

rýhov., hladký. T. dl., i—2 mm 'ti, tuhý, hladký, žlutavý, dole

vlásenitý. L. úzce pipojené, skoro volné, široce bich., blav še-

d*avé /nebo žilutaivé, s ostím krásné šafránovým, na úné pín že-

Lernaté. Cyst, na ostí i ploše, elliípsoid, nebo kulovité, hrub ost-

nité, oranžové. Výtr. ellipt.. 8 .». Páchne kysele.
úhledná a na podzim v jehlin. lesích velice rozšíená houba. Vždy po-

spolit ve velkých houfech. Zbarvením lupen ihned nápadná.

M. elegans Pens. 1801. H. úhledná. Ve všem podobná a píbuz.

ped., ale kl. velice hygrof., s temné prosv. 1. až k temeni, za vlhka

špinavé temné hnédý, za sucha šedý, 1. mén syt šafránové.

V jehlin. lesích jako ped. a asto pospolu. Ricken praví, že jsou cyst.

kyjov. vetenovité, bezostenné, což naprosto jest falešné. Jsou docela takové

jako u ped., na již úzká píbuz. ukazuje. Snad to nejsou ani rzné druhy.

Název »elegans« jest nevhodný, spíše by se hodil na ped.

M. tricolor sp. n. H. trojbarevná. Velik. a zjev asi jako M. flavo-

alba. Kl. i— 11/2 cm, kuželov., hladký, velmi hygrof., s prosv. 1.,

i?ledé žlutavý, s fialovým temenem, prsvitn blanitý. T. dl., asi

I mm ti., prsvitn bledý, suchý, hladký, nahoe hu>st bíle poprá-

šený, skoro pýitý, celý s odstínem fialovým, nahoe modrý. L.

hnsté, bílé, úzké, u t, obloukovit zúžené, na ostí žluté. Cyst. ši-

roce kulov., vakovité, citrónové. Výtr. tup krátce ellipt., 6—8 ,«.

Mezi m.cchem v modínovém lese na Boukalov stráni u Mnichovic. 7, 1916.

jest pibuz. následující.

M. ciírinomarginata Gill, 1878. H. žluté obroubená. Kl, trvale tupé

kuželov. zvoncov.. dole i cm š., i>4 cm vys., hladký, lysý, blanitý.
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až k temeni hhihoce rýhov., bled nažloutlý, na temeni šedivý. T
velmi dl., i mm ti., dosti tuhý, ly*sý, suchý, dole dlouze vlásenitý,

nahoe poprášený, šedohndavý, nahoe nažloutlý. L. dosti pro-

ídllé, ši.noké, šiirioice ,pnpojené. bílé, na ostí žluté. Výjtr. válcw., na

basi stáž., lo— 12 /«. Cyst. dole baat rozš., oste zašpiatlé.
V listí a smetí v lesích v houfech, ale vzácn. 8— 10. Hojn ve .Stro-

movce, Hvzda, Plechá u Mnichovic, Hnusíce, Mouchnice na Mor. (SI.).
—

Kl. jest hygiof., za sucha skoro bílý. Zclá se, že se dosti mní, nalezl jsem
také formu s kl. syt citrónovým, t. okrov žlutým.

M. plicosa Fr. 1821. H. jesenní. Kl, i—2% cm, trvale tup ku-

želov. zvoncov., tence mas., mlce, ale hrub až k temeni rýhov.,

matný, lysý, olivov šlufový do hndavá, na okr. vnoubkovaný. T.
velmi dl., i—2 mm ti., dutý, rovný, hladký, dole jemn chloupkatý,

nahoe poprášený, nkdy smákly, syt až bledavc žlutý. L. proídlé,

dosti tlusté, široké, lobloukovit pipojené, u okr. kl. zaoblené, h-

lavé, na ostí ervenohndé, v stáí šedavé a na dn hrub pín
žebernaté. Výtr. ellipt., k basi krátce stáž., 10— 12 //. Cysr. hojné,

dlouze nitkoviité, kivolaké, na basi zluštlé. Nevoní.

\'ždy mimo les (!), v tráv a mechu na suchých pahorcích, mezích^

zvlášt na písité pd, zpravidla ve velikém množství jako nasetá, na podzim.
Z rovin až do podhoí velmi obecná. — Pro ji autoi nekladou mezi Calo-

dontes, nemohu pochopiti. Ricken ji ialešn popisuje, jmenovit cyst. Cyst.

jsou nkdy vtvité.

M. thymícola sp. n. H. mateídoušková. Ve všem podobná a pí-
buzná ped., ale menší, kl. špinav syt hndý, 1. špinav šedavé, t.

hndý, dole temn kávov hndý, cy^st. krátce tyinkov,, výtr. za-

oblen ellipt., 10— 12 fi.

Mezi koberci mateídoušky na vápn v údolí sv. Prokopa v listop. 1917,

pospolit a íiojn. Jest asi druh vzniklý na vápencích.

M. aetites Fr. 1836. H. narnžovlá. Kl. i>4;
—2V2 cm, tup kuželov.

zvoncov., pak rozlož, hrbol., hladký, lysý, až k temeni hrub bráz-

ditý, velmi hygrof., s prosv. 1., šedohndavý, s nádechem ržovým,
za sucha bledý. T. lysý, hladký, i mm ti., dutý, šedohndavý, dole

tmavší, nahoe bledší .y nádechem- ržovým a dlouze žebernatý (po

sbíhávých 1.). L. bled šedavé, nápadn tlust mas., velmi proídlé,
dosti sir., na dn rugo'sní, na ostí ervené s odstínem fialovým.

Výtr. široce ellipt., 12—14 ft. cyst. malinké, jehlicovité, na basi

napuchlé.
Na suchých pahorcích mimo les, oby. ve spolenosti ped., asto ve for-

maci Racomitriové, vždy v houíech. Od ped. se liší hlavn nedostatkem žluté

barvy. Mnichovice, Krský les, Bchovice, Lysá.
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IV. T. pisedá k substrátu kulovitou hltskou. Drobné druhy.

M. stylobates Pers. 1801. H. deskovitá. Kl. 4—10 mm. tence

blan., ale sotva prsvit., zvoncov. tupý, asto rzn smákly, sem
itam se 'sporými chloupky, útle hust árkov., snhobílý, matný,

nkdy s -odstinem šedavým nebo šedohndavým. St. 2—6 cm dl. a

I mm ti., hladká, rst bílá (nikoliv skelná), na basi j hlízou tlusté

terovitou (2
—

3 mm), hílou, na okr. zubatou, uprosted kuželovitott

a rýhovanou. L. dosti husté, delší a kratší, volné, bichaté. Výtr.

ellipt., 7
—8 fi. Cy^st. na ostí vláskovité.

v trsech a koloniích na opadalém jehlií a listí v lesích, ve vlhku a stínu.

Všude hojná a po celé léto do zimy.

M. tenerrima Bk. 1860. H. peútlá. Nejvýš gracilní, snhobílá,

prsvitná. Kl. 3
—

5 mm, sklen., hust árkovaný, roztroušenými

zrneky posetý, pak lysý. St. dl., vláskovitá (V3 mm), lysá, na basi

•do kušelovité, kolem hladce lemované desky vetknutá. L. husté,

delší a kratší, volné. Výtr. skoro vátcov. k basi šikmo stáž.. 10 ,«.

Cyst. velké, kulovité.

Na zelel.\'ch listech trav mezi mechem v smrince Myšlínské. 8, 1015. —
Zdá se, že každý autor druh tento jinak popisuje. Zde diagnosa dle naší houby.

M. echinipes Lasch. 1828. H. ježonohá. Nejvýš útlá, nžná, bílá.

Kl. 4—8 mm, tence blanit prsvitný, kuželov. zvoncov., pak roz-

lož., až ku stedu jemn árkov., hladký, vodnat kehký. St. 2 až

4 cm dl. a % mm ti., vodnaté prsv., peútlá, lámavá, z kotoue

tlustého bíle "úšestranné brvitého vynikající. L. daleko od stopky

vetknuté, dosti proídlé, bichaté, bílé. Výtr. ellipt., 6—8 /'•

Na opadalém listí a smetí v lesích, ídce. 8, 9. Hrusice, Mnichovice.

V. Drobné druhy, živ zbarvené, se stopkou tenkou, kehkou (viz ale M. pura).

a) Šedé nebo hndavé.

M. íilopes Bull. 1786. H. nitonohá. Kl. i—2 cm, blanit prsvit.,

tup kuželov., asto 's nasazenou bradavkou, pak rozlož, a tup

hrbol., smutn šed hndavý s prosv. L, za sucha bledší, až k temeyii

rýhov. St. velmi dl., i mm l., skelné prsvit., velmi kehká, šav-

natá, dutá, šedohndavá, lysá, dole dlouze vlásenitá a v plazivý ko-

ínek prodloužená. L. dosti husté, neiist bílé, neširoké, u t. zúžen

volné. Výtr. válcov. ellipt., k basi' šikmo stáž., 8— 10 .«• Cyst. sporé,

jehlicovit vetenovité. Rozemnuta voní nebo páchne ovocn kysele.
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v listi a mechu v stínu lesním a v krovinách, pospolit, v lét. Ne hojn.
Pi sesychání svinují se okr. kl. nahoru. Nejvíce se podobá M. vitilis, ale jest

šedá.

M. epiphloea Fr. 1874. H. drobounká. Nejvýš útlá, v trsech nebo

pospolit na kmenech vrbových riostouci. Kl. 5
— 10 mm, dlouho

špiat kuželov., ale posléze rozlož., 'S malou špikou, šedohnédavý,

hygrof., za vlhka s prosv. 1., za sucha pobledlý, slab útle rýhov.,

na okr. skoro zoubkatý. St. skelné prsvit., bílá, teninká iVi mm),

hisá, hladká, doile dllouze brvitá. L. proídlé, dlcisti šiir. bich., na

dn rugosní, bílé, zúžen prsedlé. Výtr. veliké, hruškov. ellipt.,

k basi stáž., 8— 11 .". Cyst. hojné, nitkov., kivolaké, krátké.

Mezi mechem na star3'ch vrbách ve spolenosti M. olida v Dalejích u sv.

Prokopa, lo, 1918.

M. salicina sp. n. H. vrbová. Kl. i—1V2 cm, trvale kiizelov.

s ostrou ernou špikou, ernavé hndý, k okr. šedý a blavý, ra-

diáln rýhov., útle jemn ern tekov. T. velmi dl., asi i—2 mm
ti., šedohndý, nahoe bledý a poprášený, pevný. L. dosti husté,

bílé, u t. zúžen volné. Výtr. kiilov., k basi stopekovit stáž., 4 až

5 fi. Cysi. šttinkov. dlouhé, na basi napuchlé, sporé.

Na starém vrbovém kmenu mezi mechem v hustých trsech v údolí Rado-

tínském 8, 1915. — Jest píbuz. ped., ale daleko statnjší.

M. adhaerens sp. n. H. pipínavá. Gracilní, šedá, jednotliv. Kl.

4—7 mm, tup zvoncov., obyejn s nasazeným solidním hrbolem,

posléz rozlož., blanli'tý. hladký, lysý, mlce do polov, rýhov., šedý,

hygrof., s prasv. 1., s temným stedem. St. velice dl., tenká (^ až

I mm), hladká, lysá, suchá, šedá, nahoe bledší, basí dlouze hrub

vlásenitou a prodlouženou k listí pipjatá. L. dosti proídlé a ne-

široké, pomrn tlusté, j tupým ostím, ist bílé, obloukovit

zúžené. Výtr. krátce a široce ellipt., k basi stáž.. 5
—6 .«. Cyst. na

ostí z'elice hojné, kivolace nitovité, nkteré i vtvité.

Mezi zetlelým listím ve vlhkých krovinách a hájích vždy jednotliv, dosti

ídce. Mnichovice, Hrusice, Chuchle, Slivenec, Bchovice. Jest píbuz. M. fi-

lopes, ale má jiné cj'st.

M. barbata sp. n. H. vousatá. Nejvýš gracilní. Kl. 3
—

5 mm, útle

blan., rozlož., s nasazenou bradavkou na temeni, mlce oddálené

rýhov., hladký, lysý, svtle šedý, za sucha trochu pobledlý. St. pe-
dlouhá, V2 mm ti., šedá, nahoe bledavá, hladká, lysá, suchá, dole

vždy velice kivolaká a dlouhými chlupy brvitá. L. nejvýš proídlé,

skoro všechny stejn dl., úzké, špinav blavé, úzce pipojené.

Výtr. široce ellipt., 7
—

9 f*. Cyst. nitovité, tupé. kivolaké.
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Na zetlelém dubovém listí v teplé vápencové dubin nad údolím Radotín-

ským 6, 1916. — Jest piíbuz. M. filopes, ale útlejší.

M. rosiphylla sp. n. H. ršolupenná. Gracilní, svtle šedá. Kl.

5
—10 mm, blanitý, trvale polokulaté cvoncov., mlce rýhov., blo-

šedavý, lysý. St. pedLouhá, i mm ti., dole koínkovit prodloužená
a vlásenká, lysá, suchá, hladká, šedá, nahoe bílá. L. dosti úzké,

bílé, volné, svtle ršové s bílým ostím. Výtr. kulaté, 7
—8 .«. Cyst.

na ostí hojné, niitkovité, kivolaké, asto s postr. vtvikami.
V opadalém listí v bezin nad drahou u Mnichovic. 9, 1916. — Patí do

píbuz. M. tenila Fr., jež má ale jiné cyst.

M. vestita isp. n. H. odná. Velmiii giraciliní. Kl. asi i cm, tup
kuželov., teince prsv., hladký, jen u okr. árkov., uprosted šedavý,

k okr. špinav nažloutlý. St, dl., i mm ti., suchá, tuhá, asto po-

kroucená, celá naervenale mrtnat chloupkafá, na basi pomakáním
selená. L. oddálené, úzce pirostlé, blavé. Výtr. ellipt., 5

—6 fi.

Cyst. hojné, tup tyinkovité.
Ve vlhké mechatin lesní na vršku Radotínském, v ervnu 1916.

— Nepo-

dobá se niemu známému.

M. corticola Pers. 1801. H. korová. Drobounká, pospolitá, kl.

polokulaté svoncov., 3
—

5 mm, útle blanitý, šedav hndý, ojínný,
mlce rýhov. St. nemnoho dl., %— i mm ti., hndá, nahoe ojínná,
ukousnut ke ke pisedlá. L. blavé, proídlé, velice široké, ši-

roce k t. pirostlé, skoro rovn uaté. Výtr. kulaté, 7
—8^.

y mechu na ke starých listnat. strom, ídce, v let a na podzim. Na

jabloních v evnicích (Kav.), v naší zahrad v Mnichov., Hvzda, na vrbách

u sv. Prokopa. — Barvou mní se šed, hndav, ervenav, ano i zelenav na

tomže míst.

M. perpusilla sp. n. H. nejmenší. Kl. 2—4 mm, trvale tup svon-

cov., na temeni vmáklý a tmavou bradavkou opatený, sede mou-

rový, k okr. bledší, rýhovaný, peútlý. St. velice dl., suchá, lysá.

sotva yí mm ti., na basi vlásenitá, ale neplazivá, sklovit bílá.

kehká. L. proídlé, delší a kratší, široké, skoro rovn uaté, široce

pipojené, ale nesbíhavé, ist bílé. Výtr. krátce ellipt., 6—8«.

k basi šikmo stáž. Cyst. sporé, úzce kopinaté, v ostrou špiku za-

špiatné.
V lesním smetí u Bchovic, 6, 1919. V smetí v naší zahrad v Mnicho-

vicích, 6, 1919. Jednotliv, ve spolenosti M. acicula, jíž se zdá býti píbuznou.

b) Bílé nebo žlutavé.

a) Cist bílé.

M. debilis Fr. 1836. (A. capillaris Fl. Dan., A. saccharinus Som.)

H. slabouká. Kl. 5
—8 mm, tup zvoncov., matný, peútlý, ne-
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hygnof., mlce árkov., jako st. ist bílý, jen na temeni trochu še-

davý. L. proídlé, jen '5e stejn kratšími stídavé, široce pirostlé,

bí'lé. St. dl., I mm ti., hladká, prsvitná, kehká, ukousnuté k sub-

strátu pirostlá, dole pýitá, nahoe ojínná. Výtr. válcov. ellipt.,

10—12 f(. Cys't. jehlicovité, dlouhé.

\' smetí, listí, mezi mechem, v jehlií v lesích a kovinách dosti hojná,

po celé léto.

M. oHda Bres. 1887. H. snirdufá. Kl. i—2 cm, tup zaoblen

zvoncov., pak rozlož, a nízce tup hrbol., blanit prsvit., lysý,

hladký, velmi hygrof., v mládí bled žemlový, pak bílý se žluta-

vým temenem, do polov, s prosv. 1. St. nejvýš dvakrát delši pr. kl.,

obyejn prohnutá, isté bílá, suchá, celá hile mrtnat mounatá, na

basi ukousnuté pisedlá a dlouze vlásenitá. L. dosii husté, úzké,

útlé, bílé, u t. skoro volné, asto vidlené neb i pín žebernat spo-

jené. Výtr. vejitokulov., 8—9 .". Cyst. sporé, velké, tlust sloupko-

vité, zaoblené, nkdy i luprosted zaškrcené.

V mechu na starých kmenech vrb v dob podzimní stálý obyvatel, jednot-

liv nebo trsnatá. U Prahy všeobecn rozšíená. Páchne nakysle.

M. lineata Bull. 1790. H. árkovaná. Drobná, blavá, jednotliv.

Kl. I cm, prsvit, bla.nitý, tup zvoncov., hladký, lysý, bílý nebo

na temeni žlutavý, až k temeni rýhov., s prosv. 1. St. dl., i mm ti.,

bílá, hladká, rourkov., kehká, na basi vysoko bíle plstnatá. L. pro-

ídlé, bílé zúžen pisedlé, tenké, dosti' ši. V^ýtr. ellipt., 8— io,«.

Cyst. sporé, tyinkov., kivolaké, asto vtvité.

V smetí a mechu v lesích a kovinách ideji. U Mnichovic spoe. Jest

mnohem vzácnjší než M. flavoalba, jíž se dosti podobá.

M. mlcrospora sp. n. H. drobnovýtrusná. Celá isté bílá. Kl.

I—iVz cm, záhy rovn rozlož, a hrbol., blanit prsvit., velmi

hygrof., s prosv. 1. až do polov., na okr. skoro vroubkovaný a ze-

telné rýhov. St. dvakrát delší pr. kl., i mm ti., bílá, skelná, peútle

poprášená. L. husté, útlé, šir. bich., obloukem zúž. a trochu sbí-

havé. Výtr. malinké, 3
—

5 /'• Cyst. velmr hojné, veliké, ellipt., vej-

ité, se zúženým oblým temenem nebo zaoblen sloupkovité neb

skoro palicovité.
V zetlelém listí v stinné olšin u Hrusic ve spolen. M. pura. Není urit

ani M. Micheliana ani M. flavoalba ani M. lineata. Spíše se zdá blízkou M.

ludia Fr., ale popis u autora jest nedostatený.

M. arborea sp. n. H. stromová. Útlá, celá bílá, jen na temeni kl.

trochu neisl nažloutlá, kl. 5
—10 mm, ztuha blan., -neprsvitný,

rovn rozlož., hladký (neárkov.!), s okr. trochu dol sehnutým.
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St. vlásenit ukousnuté pisedlá, i cm dl a V2 mm ti., hladká, m-

prsvitná, nahoe trochu ztluštlá, soitva slab poprášená. L. ne-

stejn dl., velmi proidlé, uprosted nejširší, široce pirostlé. Výtr.

vejitokulov., 6 ,«. Cyst. veliké, baat napuchlé, -tence zúžené, na

konci skoro palikovité.

Význaná houbika v dutinách starých vykotlaných vrb u Mnichovic a

Prahy, na podzim. M. gypsea Fr. jest píbuz., ale má rýhov. kl. a prsv.

stopku a jest vtší, výtr. válcov.

M. pithya Fr. 1874. H. jeliliná. Útlá, celá bílá. Kl. 6—10 mm.
blanit prsvitný, nejprv zvoncov., pak ale rovné rozlož., s nasa-

zeným malým hrbolkem, aá k temeni rugosné rýhov., matný. St.

dvakrát delší pr. kl., i mm i\., rovná, hladká, suchá, v mládí ojí-

nná, na basi tlustou vlásenitou hlizkou k jehlií pisedlá. L. husté,

úzké, široce pipojené. Výtr. válcov. nebo vetenovité, k basi šikmo

•stáž., 8— 10 fi. Cyst. malé, hojné, nitkov. palikovrt lokonené.

Na opadalém smrkovém jehlií pospolit, 9, 10. U sv. Prokopa, u Roblína.

Koryan na Morav (SI). — Blosti a matným, rozlož, kl. význaná.

M. Micheliana Fr. 1824. Obr. 51. H. Micheliova. Jednotliv, celá

snéhobílá a jemn ojincná. Kl. i—2 cm, tence mas., záhy ploše

rozlož., nízce tup hrbol., jen pi samém okr. s prosv. 1., hladký

(nerýhov.). T. 2—3krát delší pr. kl., 2—3 mm ti., dutý, matný.

celý ojínéný, dosti pevný, na basi až na i^, cm vysoko dlouhými

odstálými brvami porostlý. L. husté, nestejn dl., úské, obloukem

úzce pipojené. Výtr. podlouhle ellipt., šikmo v delší stopeku stáž.,

8 ^i. Cyst. velmi, husté, ale drobné, rovn vetenovit jehlicovité.

Na zetlívajících stéblech trav a v naneseném smetí v zahradách, hájích,

v kravinách u Mnichovic v lét (od ervence) dosti hojná. Koryany na Mo-

rav (SI), u sv. Ivana. Lehce se poznává po snhobílé barv a hustých, úzkých 1.,

hladkém kl. (nkdy excentr.) a skoro rohovitém t. Posud byla málo známa

z Itálie, Francie a Nmecka.

d) Trochu nažloutlé nebo žluté.

M. flavoalba Fr. 1836. H. žlutobilá. Útlá, blavá, kl. 1—2 cm.

tence blanitý, prsvit., kuželovité zvoncov., pak rozlož., s massivnim

hrbolkem, bélové žlutavý, až k hrbolu mlce rýhov. na okr. vroub-

kovaný, hladký, hygrof. St. dl., nitovrtá (>^— i mm), sklovité bledli

na konci pomouená, dole vlásenitá, suchá. L. bílé, velmi proídlé,

sotva které kratší. Výtr. ellipt., k basi stáž., 6—8 /'• Cyst. sporé,

veliké, vetenovité, oste zašpiatlé.
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Obr. 51.



Obr. 51. I. Mycena Micheliana Fr., v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst., 2. M.
tricolor Vel., jako ped., 3. M. Rigelliae Vel., jako ped., 4. M. tintinabulum
Fr., jako ped., 5. M. sordida Vel., jako ped., 6. M. cystidifcra W\., jako

ped., 7. M. arborea Vel., jako ped., 8. M. sanguinolenta Scbu., jako ped.,
9. M. fusco-maculata Vel., zvtš. výtr. a cyst., 10. M. plicosa Fr., jako ped.,

II. M. citrino-marginata Gil., jako ped.

Ve vlhkých lesních niechatinách, v tráv na lesních holinách, ano i mimo
les po celé léto všude velmi hojná. Jednotliv, ale pospolitá.

M. sulphurea sp. n. H. sírová. Drobounká, útlá, kl. 4—8 mm,
dlouho kuželov., oasto se špikou nia tememi, pak mírn rozlož., bla-

nitý, suchý, bez loupavé pokožky, málo hygrof., s prosv. 1. pi okr.,

celý syté sírošlutý. St. dl., teninká {V2 mm), suchá, lysá, skeln

prsvit., bled nažloutlá nebo nahndlá, lysá. L. velmi proídlé, ne-

široké, skoro volné, bled nažloutlé, na ostí temnji žluté. Výtr.

podlouhle ellipt., k basi šikmo stáž., 10— 12 /«. Cyst. velice husté,

z široké base rovn hrotité. Duž. páchne pronikav therem!

V jehlinat. lesích mezi mechem a travou jednotliv a vzácn. 8—9.

U Mnichovic na více místech, ve Stromovce hojn, u Radotína. Mouchnice

na Mor. (.SI.) Od M. luteoalba Bolt. liší se cystidami.

M. mucronata sp. n. H. hrotitá. Píbuz. a podobná M. flavoalba,

ale menší a útlejší. Kl. 4—10 mm, dlouho kuželov. svoncov., s na-

sazenou na temeni špikou, pak rozlož., 'S. hrbolkem, prsvitn bla-

nitý, hlede žlutavý, ale v mládí asto masové naervenalý, jen do

poloviny s prosv. 1., za sucha jen u okr. slabounce rýhov., 'za vlhka

matný. St. bílá, teninká (i mm), sklovitá, suchá, hladká, lysá, na

basi vláknit brvitá, nahoe 'slab poprášená. L. husté, isté bílé,

úzké, s dvojím systémem kratších stídavé. Výtr. ellipt., na basi

stáž., 7—8 !i. Cyst. sporé, velké, ze ztluštlého dolejška rovn

dlouze jehlicovité.

V niechu a jehlií pospolit v lesích i mimo les u Mnichovic dosti asto,

7—9.

e) Bélavé s temenem šedým nebo Jmédavým.

M. zephira Fr. 1821. (M. spinipes Sw. 1809). H. zephirová.

Vtší dr., ale nejvýš útlý, .y tenince blanitýni, priisvitným, trvale^

tupé kuzelov., skoro až k temeni mlce rýhov., na temeni erven

hndavým, ostatn bílým 2—3 cm š. kl. St. dl., kehká, útlá, dutá,

hladká, celá pejemné poprášená, dole hndav naervenalá, nahoe

bledavá, nkdy celá pleov bledá, 2—3 mm ti. L. bílé, šir., pro-
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ídlé, obloukovit pirostlé. Bez vn. \>tr. válcov. klínov., k. basi

stáž.. 9
— II n- Cyst. na ostí i \>\olt hojné, velmi veliké, tup za-

oblen vakovité, válcov., asto uprosted zaškrcené, nkdy s tyin-

koví:, výrostky.

Xa podzim a v zim ve vlhkém, hlubokém mechu v starých borech u Ku-

nic. Strašíc, na Šumav.

M. cyanesceiis 'sp. n. H. modravá. Kl. asi i cm sir. a vys., trvale

tup zaoblené krátce zvoncov., útle blanitý, neisté bílý, s šedavým

temenem, na okr. se slutým nádechem, lysý, hladký, lesklý, až k te-

meaii velmi husté a jemné rýhov., is /prosv. 1. T. velmi dl., sotva

I mm ti, sklovitý, špinavé šedavý az šedavé lilákový, nahoe bledý,

celý miicnaté poprášený, suchý, dole plstnatý, pomakáním modra-

jící. L. velice husté, peútlé, úzké, bílé, zúžen pisedlé. \'ýtr.

ellipt.. na basi šikmo stáž., 6—7 «• Cyst. sporé, kulovité, veliké,

hladké, žlutou šfávou naplnné. Rozemnuta páchne odporn!
Na kraji modínového lesa u Hrusické cihelny, 7, 1918. V buinách u Jevan,

7, 1918.

M. laxa sp. n. H. plyhá. Kl. i— lyó cm, rozlož., hrbolatý, bledavý,

s odstínem šedavým, na temeni okrové ernošedý, pes polovinu

rýhov., skoro lesklý. T. velice dl. a teninký (i
—2 mm), kivolaký,

lysý, hedváb, lesklý, dole mourový a asto smákly, nahoe isté

bílý, na basi dlouze hrubé brvitý a plazivý. L. proídlé, útlé, široce

bich., u t. skoro volné, isté bílé jako t. pomakáním rezavé.

Výtr. veliké, tup ellipt., k basi šikmo s\až., 12— 14 .«. Cyst. dro-

bounké, tyinkovité, pokivené, ano i vtvité.

Jednotliv na zetlelých vtvikách v Kri, 7, 1919. V olšin u Hrusic,

9, 1919. Pkný a lehce poznatelný druh. Kl. se na dlouhé stopce klátí.

M. glaucopa sp. n. H. sivooká. Kl. i—2 cm, útle blanitý, záhy

rozlož., nehrbol., bílý, ale na temeni ernohnédý, útle až k temeni

rýhov. St. dl., rourkov., celá lysá, hladká, bílá, ale k basi ernošedá.

L. dosti husté a šir., široce pirostlé, isté bílé. Výtr. ellipt., 6—8^.

Cyst. z širší base zvolna rovn hrotité. Nevoní.
. Jednotliv nebo po 2—3 na listnatém humuse v staré dubin ve Vídrholci

u Bchovic. 6, 1919. Jest píbuz. M. Micheliana, ale zbarvením se blíží také

k šedým druhm.

c) ervené nebo ržové, kl. sotva i cm.

M. juncicola Fr. 1836. H. sítinová. Trsnatá, kl. 2—4 mm. velmi

útlý, sklen., lysý. rýhov., žlutoervený až ohnivé ervený. St. er-
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vená nebo do hndá, sotva i mm ti., vystoupavá. L. bílé, proídlé,

pirostlé.

Na sítinách a trávách v moálech, u rj-bník velmi vzácn. Roku 1888

v ervenci nalezl jsem tuto pekrásnou houbiku v rákosí u rybníka »Nového«

u ekanic (Blat.). Radno ji ješt jednou studovati.

M. acicula Schaeff. 1770. (A. Scopolii Lasch., A. coccineus Scop.,

A. Clavus Bolt.) H. jehliková. Velmii gracilní, kl. 3
—8 mm, útlý,

kehký, nejprv tup kuželov., pak rozlož, a trochu hrbok, až do polo-

viny árkov., oranoz^é rumélkový, posléz znan pobledlý. St. "ce-

líce dl., sotva y2 mm ti., dosti tuhá, asto kivolaká, suchá, v celé

hoejší á^ti pýitá, žlutá, na basi vlásenitá, dutá. L. proídlé, b-

lové, posléz na dn žlutavé, neši., u t. voln zaoblené. Výtr. po-

dlouhle ellipit.,
zviotea v stopeoku zúž., asto obloiukovit zahnuté,

6—7 IX. Cyst. žádlné.

Charakteristická houbika
'

pro roští a koví, kdež vyrstá ve vlhkém

smetí mezi travou, po celé léto a všude velmi hojn. Jednotlivé neb i trsnatá.

M. vitilis Fr. 1836. H. mnlivá. Velice gracilní. kl. 5
— 10 mm,

kuželiovijt zvonooiv., blainliítý, osfo s nasazeným, tmavji šedohn-

davým hrbolkem, ostatn hladký, lysý (nerýhov.), medové žlutavý

až šedobílý a bílý, hygrof., s prosvit. 1. St. pedlouhá, teninká,

(>4,Tnm), hladká, lysá, suchá, bíle 'sklenná, dole sedává a v dlouhý,

brvitý koínek prodloužená, nahoe sotva pomouená. L. dosti

husté, útlé, asto lehlé, úzké, úzce pipojené, isté bílé. Páchne ky-

sele. Výtr. ellipt., 8 .«. Cyst. veliké, kulaté, stopkaté, ježat ostnité.

V mechu v zahradách, v lesích pospolit, ideji. 8-— 10. U Mnichovic

hojn, Jevany, íany, Radotín, Zbirov.

M. adonis Bull. 1791. H. jitenka. Kl. 5—6 mm š. a 6—8 mm vys.,

trvale oste kuželov., v mládí s okr. rovným, rumlkov ervený,

v stáí bledé ržový, tence blan., až k temeni rýhov. St. pedlouhá,

I mm ti, sklenná,"^ hladká, suchá, bezbarvá, nahoe poprášená, dole

dlouhými vlásky pipínavá. L. dosti šir., proídlé, ist bílé, úzce

pipojené. Výtr. ellipt.. 6—7 /'• Cyst. hojné, veliké, rovn oste za-

špiatlé, dol zvolna ztluštlé.

Xa vlhkém mechu v olšin u Hrusic, jednotliv neb í trsnatá. ftevnice

(Kav.), Radotín. 8— 10.

i)
Kl. pes 2 cm šir.

M. rosea Bull. 1790 (A. purus Pers. 1797). B. edkviková. \'tší

dr. barvy ržové fialové, kehký, kl. 2—5 cm. tence, skoro vodnat
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Obr. 52. I. Mycena cimicaria Vel., v pir. vel., zvtš. cystidy s výtr., 2. M.
parabolica Fr., v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst., 3. M. galericulata Sccp., v pir.
vel., zvtš. výtr. a cyst., žebernatina mezi lupeny (zvtš.), 4. M. lactcscens
Schrd., v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst., 5. M. epipterygia Scop., v pir. vel.,
6. M. pullata Berk et Cooke, v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst., 7. M. sr'--=--
Vel., v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst., 8. M. ler\errima Bk., málo zvtš.,

salicina

, zvtš.
výtr. a cyst.

mas., zvoncov., pak rozlož, a trochu hrbol., hygrof., s trochu prosv.
1. pi okr. T. dvakrát delší pr. kl, 3—4 mm ti., asto stoený,
kehký, rourkov., nahoe mrtnatý, dole dlouze vlásenitý. L. dosti

proídlé, skoro trojhranné, šir., u t. hluboce vykrojené, na dne

pín ehernaté, fialové. Voní siln edkvikou. Výtr. ellipt., 6—8 .«.

Cyst. obrovské, válcovit tup vakovité neb i napuchlé.
V lesích na opadalém listí, jehlií a v smetí, ve vlhkých koutech a zvlášt

v olšinách, jednotliv, p.le v houfech, od kvtna do zimy po celé zemi všude
•obecná. Mní se barvou i velikostí, ale edkvikovým zápachem v každém pí-
pad lehce poznatelná. Nkdy jest i celá bílá. Nalezl jsem v potoinách u Mni-
chovic odrdu drobnou, s kl. žemlov hndým, za sucha žlutavým, s výtr. men-
šími (var. discolor m.).

M. sordida sp. n. H. špinavá. Velik. i tvar jako u ped. Kl.

2—3 cm, kuželov. zvoncov., pak sklenuté rozlož., hrbol., tence mas.,

hladký (nerýhov.), za vlhka špinav šedavý s prosv. 1. pi okr., za

sucha špinav blavý. T. málo delší pr. kl., 3
—

5 mm ti, rovný,

hladký, lysý, kehce lámavý, solidní, posléz trochu dutý, šedavý,
na konci do olivová, sklovit prsvitný. L. dosti husté, tenké, šir.

bich., u t. zaoblen vykrojené, nesbíhavé. Výtr. ellipt., 7
—8 .".

Cys;t. žádné. Houbov vonná.

Na zetlelém jehlin. nánosu v smrkovém lese v Potoinách u Mnichov.

ve spolenosti Psalliota arvensis, v listop. 1915. — Nemohu v literatue nic

podobného nalézti.

VI. Vdké dr., do sedá nho hndá (ídce bílé), s tuhým, koenujícím t.

a) Cyst. vakovit kulovité, hladké nebo ostny posázené.

M. galericulata Scop. 1772. Obr. 52. H. sahajavá. Obyejn
irsnatá, ale také jednotliv, kl. 3

—
5 cm, dosti ztuha kožoviiý,

dlouho zvoncov., pak rozlož, s nízkým tupým hrbolem, zvlášt

k ostrému okr. hlanit prsvitný, za sucha radiáln hust svraskalý,

neist blav}', uprosted šedohndý, mlce rýhov. T. velmi tuhý,

ý, lesklý, elast., asto smákly, na basi ztluštlý, vlásenitý a
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v dlouhý koen prodlouž., nkdy skroucený, 2—4 mm ti., šedoJinc-

davý, nahoe bledý. L. proidlé, tuhé, 'tlusté, uprosted nejširší,

k t. i ok. ztížené, u tr. zoubkem odsedlé, mlén bílé, v stáí na-

sedlé s odstínem ržovým,, na dn píné hrubé žebernatc a eber-

nat mezi sebou spojované. Výtr. veliké, ellipt. vejii:é, 8—9 f*,

pouze 2 na basidii, dlouze hrub stopkaté. Cyst. kulovit vak0'vité.

oslnité.

Obecná houba na paezech listnat., hlavn olši, dub, buk, vrb po celý

rok (i v zim). Mní se znan barvou i velik. — Na vrbách vyškytá se odrda

menší, celá bílá, s kl. hust radiáln vráskov., hedvábn lesklým (var. candicans

m.). — Na olších pozoroval jsem form.u (var. furcata m.) gracilnéjší, s kl.

I—2 cm, šedav žemlovým, t. i—2 mm ti., s 1. velmi proídlými, širokým a

hlubokým úhlem u t. odsedlými, asto vidienými, jen s i systémem kratších

stídavými. — V starém borovém lese u Radotína našel jsem formu (var.

erubesccns m.) celou ist bílou, ale pomakáním rychle ržov se barvící. —
Na zetlelém dubovém listí u Mnichovic sbíral jsem podivnou formu (var. elon-

gata m.), menší, ist bílou, s t. velice dl., tením, smaklým, dole na listi

plazivým a bi vitým, s 1. užšími, útlejšími, s nádechem ržovým, kl. na temeni

hrub bradavkat svraskalým, radiáln hust vráskov., pehust rýhov., vý-

trusy 12—14 ^, cyst. dvojími: jednmi sporými, kulovitými a ostnitými, dru-

hými malinkými, ve velikém množství, kivolace nitkovitými, ano vtvitými.

Teba ješt dále pozorovati, není-li to samostatný druh.

M. vernalís sfp. n. H. jarní. Vdik. a tvar M. metata. Kl. i— i^-^ cm

vys., trvale tupé kuželov., se ao.lidnim hrbolem, celý až k temeni

hust rýhov., tence mas., ale nikoliv blan., hygrof., za vlhka mou-

rové šedý, za sucha špinavé bélavý, hladký, lysý. T. velice dl.,

I—2 mm ti., asto kivolaký, stuha rigidní, lysý, suchý, celý podél
hluboce rýhov., na basi; hrubé a dlouze bíle šttinatý, koenující,,

temné mourové šedý, jen nahoe bledý, sotva dutý. L. dosti husté,,

rigidn tlusté, bílé, neménlivé, dosti šir.. ale nebich., úzce pi-
sedlé. \"ýtr. krátce ellipt., tupé, 6—8 //. Cyst. kulov., velké, pisedlé,.

krátce ostnité. Bez zápachu.
Na zetlelých vtévkách pod starými hlohy v mokrém, teplém (k jihu)

chránném údolí luním pod MyšHnem u Mnichov., jednotliv, již koncem
dubna 1918. — Podivný dr., cystidami a rýhov. kl. ]M. metata pipomínající^

ale rýhov. tenm na M. polygramma poukazující.

M. phyllophila sp. n. H. listomilná. Podlobná M. gailericul., ale

útlejší, menší. Kl. i— 11/2 cm, trvale kuželov., se 'solidním hrbolem,

hladký, lysý, matný, bílý, ale s nádechem ržovým, pes pol0'vinu

rýhov.. tence blaniiým. T. velmi dl., 2—3 mm ti., k basi zvolna

ztluštlý, prsvitn bílý, záhy dutý, mkký, lysý, hladký, na basi vy-

soko dlouze vlásenitý, ukousnuté k listí pisedlý (neplazivý). L/
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husté, široce bich., u t. zaoblen volné, bledé ržové, pomakáním
a v stáí nemnlivé. Výtr. vejitoellipt., 6—8 /*. Cyst. kulov., veliké,

ostnité.

Na opadalém bezovém a dubovém listí v listn. háji u Mnichovic, po-

spolit, 9, 1918. — Nedá se spojiti s bílými formami M. galerie, stanoviskem a

teném od nich se liší.

M. Pruni sp. n. H. trnková. Podobná a píbuz. M. galericul. Kl.

I—3 cm, záhy rozlož, s vyniklým, tupým^ ervenohnédým hrbolem,

hygrof., za sucha matn šedavý, jakoby radiáln vláknitý anebo

jinovatkou pokrytý, aš do polov, lirnbé rýhov., tence mas. T.
dl0'uhý, lysý, hladký, skeln bledý, všdy plose smákly, na basi

ztluštlý a ukousnuté pisedlý, hrub dlouze vlásenitý, 3
—4 mm ti.,

dutý. L. proídlé, široce bich., tlusouké, bílé (neržovící), u t.

voln zúžené, na dn pin rugosní. Výtr. ellipt., k basi stáž., 4

na ibaisidii, 8—9 y.. Cyist. f\-e'liké, kuilo-v., o-sitnitté.

Na mrtvých kmenech trnky ve vlhkém koute lesním (netrsnatá!) u Mi-

rešova, jednotliv. 10, 1918.

M. fagetorum Fr. 1821. H. buinná. Úpln podob, a píbuz. M.

galerie, ale menší, kl. 1V2—2>4 cm, 'teneji a mkce blanitý, šedo-

Iinédý s velmi prosv. temnými 1. až k samému stedu, rozlož., hrbol.,

velmi hygrof., za sucha šedobélavý, radialné hrubé vrásitý. L.

bílé, asto s ržovým nádechem, velmi proídlé, na dn pín ru-

gosní, nepíliš šir., zúžen pisedlé, od t. se spolen (límccvit)

trhající. T. tení i—2 mm, hladký, lysý, velice kehký, lámavý,

mékký, prsvitný, dutý, rohov šedý, dole dlouze pla:;ivý a vláse-

nitý. Výtr. válcov. ellipt., 10— 12 ,«. Cyst. vakovité, ostnité.

V dubinách abuinách na opadalém listí, v nmž se plazivou basí koeno-

vit rozlizá. Pospolit ale netrsnat. Dosti ídce. Jevany, Mnichovice, Davle,

Chuchle, Zbraslav, Hvzda. j3d ervence do zimy.

M. excisa Lasch 1829. H. vykrojená. Kl. 2—3 cm. záhy rozlož,

s vyniklým tupým hrbol., tence blan., velice hygrof., za vlhka erný,

s prosv. 1., za sucha šedý, hluboce až do polov, rýhov. T. trochu

delší pr. kl, 2—3 mm ti., mkký, dutý, sklenný, hladký, lysý,

erný, nahoe bledší, skoro vždy ploše smákly. L. proídlé, velice

široce bich., u t. vykrojen zúžené, šedé, na okr. blavé, tenké,

-na ostí hladké. Výtr. krátce ellipt., 8—10 ^. Cyst. hojné, veliké,

kulov. nebo ellipt. vakovité, nkdy sem tam na temeni zúžené. Bez

vn.
Na holé zemi jednotliv mezi travou na vrcholu Koženého vrchu u Mni-

chovic 9, 1918. — Roste prý také trsnat na jehlic, paezech.
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M. laevigata Lasch 1828. //. hladká. Zjev a velik. M. sud^ra, kl.

I
—2V2 cm, blanit prsv., bílý, ale na massivním hrbolku žemlový,

hladký, lysý, hygrof., sotva zeteln rýhov., zvoncov., pak rozlož.

T. dl., 2—3 mm 'ti., skeln prsv., kcJiký, lámavý, podél se trlui-

jící, dutý, hladký, lysý. L. proídlé, velmi tlust mas., široce bich.,

u t. zaoblen vykroj., bílé, na plose i dn Jirub pín žebernaté.

Nevoní. Výtr. široce ellipt.. 8—9 ,«. Cyst. nízce kulov., sotva ostnité.

Na opadalém a naneseném listí a smetí v koví na teplých vápenných
stráních u sv. Prokopa. 10, 1918. — Zde vrný popis dle naší houby. Nemohu

rozhodnouti, je-li shodnou s Laschovou, ponvadž tato jest neúpln popsána.

Dle Rickena trsnat na jehlin. paezech.

M. calopus Fr. 1867. H. leponohá. Kl. 2—3 cm, dlouho tup
zvoncov., pak rozlož., šedý, hygrof., za sucha svtle šedavý, hladký,

lysý, až k temenr mlce rýhov. T. 2—3krát delší pr. kl., 2—3 mm
ti., tuhý, rovný, hladký, suchý, záiv zlatožlutý dole do hndavá,

celý hile poprášený. L. proídlé, dos'ti tlusté, mlén bílé, úzké, volné.

Výtr. vejitokulov., 8— 10 ,«. Cyst. (dle Rickena) kyjovité, ostnité.

Nevoní.

Na trouchnivých paezech vzácn. Jest zbarvením pekrásný druh. Na
smrkovém paezu u Kunic, 9, 1916. Šumava (Kav.), Brdy.

M. dissiliens Fr. 1836. H. trhavá. Velik. a zjev skoro IM. alca-

lina. Kl. 2—3 cm, tup zvoncov., pak sklen, rozlož, s velkým, tupým,

hndým 'hrbo'lem, skoro blan., prsvitný, lysý, ale matný, popelav

hndý, k okr. bledší, mlce a hrub až k temeni rýhozK T. sotva

delší pr. kl., pomrn silný (3
—4 mm), dutý, nkdy smákly, vod-

nat kehký, šedohndavý, naboe bledý, hladký, dole vlásenitý, pe-
lomen v pentlice se tepící. L. velmi proídlé, bílé, nešiir., široce pi-
rostlé. Výtr. tup ellipt., 5'

—6 ,m Cyst. vako'VÍt kyjov. ostnité.

V lesích mezi mechem a listím vždy v houfech jako nasetá ^' lét a na

podzim, nehojn. Nepáchne, ale rozemnuta pipomíná aroma pavkové. Nkdy
podobá se také M. rosea. U Mnichov, v lesích sem tam, Jevany, Brdy.

M. Rigelliae sp. n. H. Rigellové. Hust trsiuitá, velik. a tvaru asi

^l. g-aleric. Kl. i—2 cm, dlouho tup sklen, zvoncov., pak rozlož,

tup hrbol., na okraji zaúblený, šed hndavý, za siicha špisiav

kozový, uprosted temn hndý, mlce do polov, rýhov. T. dl.,

2—3 mm ti., dosti tuhý, obyejn smákly, pevný, pak dutý, kašta-

nov hndý, nahoe bíle pomouený, dole dlouze rezav vlásenitý a

velice koenovit prodlouž. L. dosti husté, ist bílé, tlusté, velice

šir., u t. zaoblené, pomakáním hndnoucí. Celá houba páchne pro-
nikav therem! Výtr. krátce široce ellipt., k basi šikmO' stáž., 10 /«-
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Cyst. veliké, ale sporé, tlusté kyjovité, zaoblené nebo i krátce za-

špiatné, hladké.

Xa paezech dub a lip vzácn. 8— lo. \' dubinách u Chhimcc n. C. sbírala

si. Alois. Rigellová, 8, 1915. Na dubech u Jevan a Habru, na dubech ve \'idr-

hoki u Jiren, Zehušice v Zel. Hor. (Maximovi). — Trsnatostí, zbarvením a

zápachem vždy lehce poznatelná.

b) Cyst. nitkovité, kopinaté, jeh.licovité, vtvité, neostnitc.

a) Kl. hily.

M. fuscescens sp. n. H. hndnoucí. Jednoitliv, ale pospolit, velik.

i zjevu M. gallericulaita. Kl. 3
—

4 om, rozllož., .tup hrbol., tence ma?.,

až k temeni mlce rýhov., nejprv cist bílý, ale pak nahndlý,

hladký, lysý. T. dl., 2—3 mm ti., rovný, hladký, hndý, nahoe po-

mouen mrtnatý, dole vlásenitý, dutý, kehký. L. proídlé, velmi

široce bich., u okr. kl. zaoblené, zúžen pipojené, na dn pín
šebernafé, nejprv ist bílé a záhy hnd skvrnité, pak celé hndé.

Duž. bílá, hndnoucí, nevonná. Výtr. tup ellipt., k basi stáž., 8 až

9 ,M. Cyst. rzného tvaru, nkteré kulovit vakovité, veliké, jiné

v zoban zúž., jiné dokonce v i—2 ramena rozdlené, prodloužené,

jiné váloov.

Jednotliv ale pospolit v tráv a mechu na krajích lesních u Mnichovic

dosti asto, Jevany, Davle, Slapy. V lét až do pdzima. Rychlým hndnutím a

netrsnatým vzrstem význaný druh.

M. sudora Fr. 1821. H. bílá. Kl. i>4—21/2 cm, trvale knželov.

zvoncov., nkdy trochu rozlož., pak ale tup hrbol, blanit mas.,

celý ist bílý, hladký, jemn mlce rýhov. T. velmi dl., i—2 mm
ti., blostný, dole vlásenitý, nahoe útle rýhov. L. úzce pipojené,

neši., dosti proídlé, bílé s nádechem ržovým. Výtr. lup ellipt..

13
—

15 /(. Cyst. velké, rio.vn zašpiatlé, dole širší.

Na paezech listn. strom, na zetlelých listech v hájích ídce. V Ra-

dotín v íjnu* 1913 (Šimek), Koso, nad Trójou.

P) Kl. zbarvený.

M. deformata sp. n. H. znetvoená. Kl. 2—3 cm. blanit prsvit.,

trvale tup kuželov., posléz trochu rozlož, s vyniklým, tupým

hrbolem, vždy excentrický a rzn znetvoený,
hy^^rof.,^

šedavý,

matný, až k temeni mlce rýhov., vrásitý. T. málo delší pr. kl.,

2—:^ mm ti., hladký, lysý. skeln bílý, dole trochu nasedly, vždy

nahoru zvolna ztluštlý, na basi dlouze vlásenitý, ale nekoenivý.
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L. proídlé, ši., obloukovit na t. sbíhavé, bílé. \'ýtr. ellipt., na

basi šikmo stáž,, 8— lo ,u. Cyst. sloupkovit tyinkov., rigidní, tupé,

tlusté. Nevoní.

Xa opadalém listí a jehlií v lesním stínu u Kunic, trsnatá a hust po-

spolitá, 8, 1918. — Zde opt piklad, jak r. Mycena tvoí pechody k r. Omphalia.

M. parabolica Fr. 1836. H. parabolická. Velikost a tvar asi jako
M. polygram. Kl. i—1I2 cm š. a i—25'2 cm vys., trvale dlouze kiiše-

lov. tupé zvoncov., trochu hygrof., za vlhka temné mourové hnédý
s erným temenem, za sucha šedý, bíle ojínný, až k tem. mlce
hrubé rýhov., blanitý, prsvitný. T. vehni dl., 3 mm ti., dol zvolna

ztluštlý, ernohndý, dole dlouze bíle vlásenitý, nkdy s odstínem

fialovým, dutý, elast., útle vláknitý. L. dosti tlusté, u t. skoro volné,

proídlé, úzké, bílé, na ostí i ploše pokryté již lupou viditelnými

osténky (cystidami). \^ýtr. vejitoellipt.. k basi šikmo stáž., 12 až

14 //. Cyst. peveliké, rigidní, tyinkov., na konci asto oste hrotité

neb pišpiatné, dole širší. Nevoní.

Xa paezech v humuse a smetí lesním, v houfech nebo i trsnatá, nehojné.

Hlavn na podzim. Mnichov., Ondejov, Jevany, íany, Strašíce, Šumava,
Hvzda (hojn!). — Tmavou barvou a náprstkovitým kl. lehce poznatelná.

M. atrofusca sp. n. H. ernohndá. Jednotliv nebo trsnatá, statná,

ernohndá. Kl. trvale tupé kiiželov., s široce odstálým okr., temn

hndý s erným temen., hygrof., za vlhka trochu slizký, s prosv. 1.

do V3 kl., podle okr. nepravid. krátce rýhov. T. dl, 3—4 mm ti.,

temn hndý, dole erný a brvitý, vždy po celé délce smákly, tuhý.

L. dosti husté, tlusté, šir., u t. skoro volné, ist bílé, pomakáním
•trochu hndnoucí. Výtr. šir. ellipt., k basi krátce stáž., 12— 15 .".

Cyst. na ostí sporé, nepatrn malinké, tence tyinkov., jen nkteré

na basi cthištlé.

Na smrkových paezech v lesích v Krkonoších, 7, 1919 'Jedlika). Jest pí-
buz. ped., ale kl. dole široce rozevený, vtší a cj"st. docela jinaké.

M. polygramma Bull. 1788. H. rýhovaná. Kl. tence mas., tup ku-,

želov. nebo podlouhle zvoncov., 2—4 cm, tuhý, na okr. hust rýhov...

temné šedý neb i do hndá, suchý. T. velmi dl., 3
—4 mm ti., tuhý,

šedý neb i ocelové modravý, hedvábn lesklý a oste podél hust

rýhov., asto pokroucený, dole brvitý. L. k t. zúž., skoro volné,

bélavé. Výtr. vejitoellipt.. 8—9 i*. Yý^r. vetenov., rovn za-

špiatlé.
Na paezech listnat. strom jednotliv i trsnatá, po celých Cechách hojná,

po celé léto. Kl. jest posléz kuželov. rozepjatý, radiáln pejemn žilkov., na

okr. hrub rýhov.. šedý. Již po stopce lehce poznatelná. Kl. i 1. v.istáí bývají
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hnd skvrnité. — U Roblína v teplých listn. hájích nalezl jsem formu (var.

fuscowaculatci m.) s t. dole hndavým, nahoe bledým, s 1. ist bílými, kl.

šedým, pomakáním rychle hndnoucími, s duž. na ezu rychle ervenající.

M. cystidifera sp. n. H. cystidonosná. Kl. i—2 cm, kuželov., zvon-

cov., prsviitni Majn-., lískov naervenalý, árkov., hilaidký, lysý. T.
dl., tenký (i

—2 mm), bledý, hladký, dutý, nahoe velice pomouený.
L. skoro proídlé, blavé, dosti ši., skoro volné, na ploše i na dn
pín žilkované, na ostí cystidami chlupaté. Výtr. kulovit hruš-

kov., 7
—8 ,», cyst. na osti pehusté, pedlouhé, nitkovité. Nevoní.

Poblíž dubového paezu na stráních Radolínských v íjnu 1915. — Svými

cyst. a výtr. zvláš význaný dr. M. rhaeborhiza Lasch jest asi píbuz., výtr. prý

jsou ale ostnité a o cyst. se nemluví.

M. melina sp. n. H. medová. Trsnafá, kl. 2—^^^ cm, velmi

hygrof., nejprv tup zvoncov., pak nízce rozlož., na tem. uatý,

'blanií prsvit., a do stedu hust svraskale rýhov., svtle medov

žemlový s prosv. L, hladký. T. pedlouhý, rovný, 2—3 mm ti.,

dutý, dosti pevn elast., hladký, bled žemlo^vý, dole vlásenitý. L>

proídlé, vlnit zprohýbané, na dn žebernaté, bledé, široce pirostlé

a asto^ zeteln sbíhavé. Výtr. skoro kulaté, 4
—

5 <«. Cyst. sporé,

krátce nitkovité, nkdy s vtévkou.

Na trouchnivých paezech v pralese pod Boubínem v Šumav v ervenci

1914 sbíral p. Hejny. Podivný druh, opt jevící vztahy k r. Omphalia. Snad

jest M. rhaeborhiza L.asch píbuzná.

M. tíntinabulum Fr. 1836. H. paezová. Velik. i tvar M. galerie,

ale st. vždy krátké. Kl. nejprv tup zvoncov., pak rozlož., sotva

nízce hrbol., blanitý, 2—^ cm, hndý, lískov šedý až i blavý,

Jdadký, slizký, podle okr. rýhov., hygrof. T. sotva delší pr. kl,

2 mm ti, k basi zten., skoro rohovitý, bledý, dole kaštanov hndý,

hladký, lysý, tuhý. L. bílé, v stái naervenalé, tenké, proídlé,

bich., u t. zactolené. Výtr. ellipt., k basi šikmo stáž., 7—8 f*- Cyst.

kivolace vláskovité, sporé. Nevoní.

Na kmenech a paezech, hlavn bukových, jednotliv i v trsech, celé

léto až do zimy. ídce. Vídrholec u Bchovic, Jevany, Šumava (Kav.).

M. cimicaria sp. n. H. štniná. Kl. 1—3 cm, nízce sklen., s tupým

hrbolem, tence mas., hygrof., smoln ernavý, s prosv. 1., za sucha

olovn šedý, hedvábn lesklý, na okr. vroiubkovaný a krátce mlce

rýhov. T. málo delší pr. kl., 3—4 n^m t^- pevný, elast., lysý, hladký,

oblý, šedý, v dlouhý vlásenitý koen prodloužený, posléz dutý.
^^L.

tmavošedé, u t. hluboce vykrojené, nehusté, ši. a dosti ti., pín
rugosní, vykrajovan hrub zubaté. Duž. v kl. bílá. v t. šedava,
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vodnatá, silné štniccini odporn páchnoucí (po rozemnutí). \'vtr.

4 na bas., podlouhle ellipt., 7
—8 .". Cys:. pemalinké, nad basidie

sotva vyniklé, kivolace, tence nitkovité.

V starých borových lesích z humusu jednotliv, patrní": z podzemnich ze-

tlelých koen, vzácn. U Ondejova, Mnichovic, Hrusic, jirna (Zv.), Radotín,

v lét a na podzim. Dosti velká houba, snadno poznatelná. Zápach hlavn z ro-

zemnutého t. jest hrozný. Chtl jsem ji divé považovati za IM. rugosa Fr.,

zvlášt dle podobného obrazu v Cooku, ale vidím, že tento druh jest pochybný.

c) Houba páchne pronikaz'é pakem.

M. alcalina Fr. 1821. H. louJiová. Trsnatá, velká, asi jako M. ga-

lerie. Kl. 2—5 cm, kuelov. zvoncov., pak rozlož, s tupým vyniklým

hrholcm, dosti mas., hygríof .,
za vl'hlka ernohndý, s 1. do ^ prosv.,

k okr. blavý, asto jako ojínný. T. dl.. 2—3 mm ti., ernohndý
s fialovým tonem, lysý, hladký, dole dlouze vlásenitý, rovný, tuhý,

lámavý. L. mlén bílé, neši., dosti tlusté, skoro proídlé, na dn
pín žebernaté, obloukovit pipojené a nkdy žebernat sbíhavé.

Páchne siln pavkem. Výtr. ellipt., na basi šikmo stáž.. 8— 12 «.

Cyst. hojné, veliké, vakovit ellipt., nkdy s krátkou špiko v.

Na paezech a díví v zahradách a lesích hojn, hlavn na podzim.

M. ammoniaca Fr. 1824. H. pavková. Ped. podobná, také dosti

veliká (2—4 cm), kl. trvale tup kuželov., šedavý s odstínem do

hndavá neb i ržová, velmi hygrof., za sucha skoro bílý, svraskale

rýhov. L. mlén bílé, dosti tlusté, neši., proídlé. T. dl.. 2—3 mm
ti.. du'tý, lámavý, hladký, 'Svtle po^pelavý, skoro prsvitný. \'ýtr.

ellipt., 10 ,«. Cyst. tyinkov.. zašpiatlé, asto pokivené, dole širší.

Páchne oste kysele pavkovit.
Jednotliv na zemi a mezi listím a smetím v lesích, na polích, u cest,

v zahradách všude hojn po celé léto. Hojn ve Stromovce.

M. leptocephala Pers. 1798. H. ojínná. Útlá, kehká, lámavá.

Vždy jednotliv. Kl. i>l—3 cm, hygrof., sklen, rozlož., sotva hrbol..

Jiluboce skoro a do stedu rýhov., tence prsvitný, matný, ojínný,

smutn šedý do hndavá, asto nepravidelný. T. kehký, láma\^',

rourkovitý, velmi dl., i—2 mm ti., hladký, lysý. šedohndý, dole

temnjší. L. šedé, velmi proídlé, neši., velmi kehké a nápadn na

ploše i mezi sebou pín žilkované. Výtr. ellipt.. 7
—8 f^. Cyst.

sporé, malé. krátce zašpiatlé, dole napuchlé. Páchne odporn

pavkem.
Na paezech, v tráv, mechu, smetí, asto podle lesních potok a v mo-

kadlech, vždy ojedinle, po celé léto. A sude rozšíená.
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M. nítrata sp. n. //. dusiná. Daleko drobnjší než ped. Kl. i až

lYz cm, rozlož, kuželov., skoro se špiatým hrbolkem, útle blan.,

hygrof., lysý, nerýhov., s pros v. 1., šedavý, na temeni do hndá, za

sucha blavý. Tr. dl., teninký {V2 mm), hndavý, nahoe šedý,

kehký, dutý, hladký, nahoe poprášený. L. velmi proídlé, neši.,

uprosted nejširší, u t. obloukovit pipojené, mlén bílé, s kra;-

šími stídavé. Výtr. kulov. ellipt., 5
—6 /». Cyst. hojné, tyinkovité,

rovné, tupé, dole ztluštlé. Páchne pavkem.
Ve vlhkém mechu v modínovém lese na Boukalov stráni u Mnichovic

v srpnu 1917, ve velikém množství jako nasetá (netrsnatá). Poblíž modinu

u Hrusic, 5, 1918. S ped. nemiiže býti spojována.

VII. Me7iší nebo prostední druhy, sedavé nebo hndavé, s kehkým,

nekoenujícím teném.

. a) Cyst. kulovit vakovité, ostnité.

M. cyanea sp. n. H. blankytná. Kl. i—2 cm, trvale kuelov., s na-

sazeným massivním hrbolem, tence blan., hygrof., šed hndavý,
za sucha skoro blav olovný, až k temeni hust rýhov. a mimo to

radiáln útle vláknitý. T. velmi dl., i— 1>4 mm ti., dosti tuhý,

dutý, hladký, lysý, dole šedavý, nahoe neist blavý, na konci

ocelov modrý. L. husté, tenké, dosti ši-r., bich., u t. zúž., bílé.

Výtr. ellipt., k basi šikmo stáž., 6—7 ^i. Cyst. nízké, kulovité, ost-

nité. Nevoní.

Pospolit ve vlhkém kout v mechu pod kovím v teplé rokli nad Trójou,

10, 1018. Jest píbuz. M. vitrea.

M. flavescens m. H. nažloutlá. Kl. 5
— 10 mm, trvale kuželov.,

na temeni skorO' bradavkovitý, útlý, prsvitn blan., hygrol., lysý,

šed blavý, ai3 Ik item. útle rýhov., na okr. asto nažloutlý a také na

ostí 1. žlutavý. T. pedlouhý, sotva >4 mm ti., dole vlásenitý, ale

nekoenující, bledý, dole do šedohndava, lysý, suchý, dutý, lá-

mavý, v mládí útle poprášený. L. mírn bich., dosti proídlé, u t.

volné, ist bílé. Výitr. význan klinovité, 8— 10 \i. Cyst. hojné,

kuiliav. viakl3iviité, hiiist io'stn<ilté. Nevoní.

V kj'prem mechu v modínovém lese u Mnichovic, 8, 1915- Hojn v písi-

tých borech u Lysé a elákovic.

M. vitrea Fr. 1821. H. sklenná. Kl. i—2>4 cm, tup zvoncov.,

pak rovn rozlož., sotva hrbol., útle prsvitn blaniiý, mlce

svraskale rýhov., velmi hygrof., s prosv. 1. až k temeni, šedavý

s hndým tonem, za sucha šedý, hladký. T. dvakrát delší pr. kl.,
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I mm ti., dole šedchndavý a vlásenitý, nahoe blav skelný, dutý,

hladký, L. proídlé, bélavé, dosti úzké, zúžen pisedlé, na dn
velice význané sítnate šehernatc. Výtr. ellipt., 6—9 /<. Cyst. velmi

nízké, kulov. hruškov., ostnité.

Na jehlií v starém borovém lese u Mnichovic jako nasetá (netrsnatá).

V lét. Celkem vzácný druh.

M. iiietata Fr. 1821. H. kuzelovitá. Kl. i>4—2 cm vvs. a i cm
dole šir., trvale v dlouJiý, solidní, úský zoban kuelovité protáený,
šedý, hnd narúžovh'', matný, hygrof., až pes polov, hrubé rý-

hov., blanit mas. T. velmii dl., tenký (i mm), lysý. hladký, ri-

gidní, lámavý, rourkov., pcdél vláknitý, šedavý, nahoe asto po-

kroucený. L. dosti úzké, zúžen pisedlé, husté, bílé. Výtr. ellipt.,

10— II lí. Cyst. veliké, kulov. osténkaté. Nevoní, ale nkdy páchne
kvsele.

v tráv, mechu a smetí v lesích hojn, vždy pospolit. 8— 10. — Barvou

znan mnlivá, ale úzce kuželov., rýhov. kl. ji vždycky prozradí.

b) Cyst. jchlicovité, lahvicovité nebo nitkovité.

M. balanícola sp. n. H. žaludová. Kl. i— i/^ cm, široce rozlož,

sklen., šedé hnédavý, na temeni tmavší, slab rýhov., blanitý. T.
velmi dl., asi i mm ti., obyejn smákly, tuhý, hladký, erno-

hndý, dole koenující a pedlouhými vlásky porostlý. L. dosti pro-

ídlé, široké, u t. vykrojené, bílé, sa sucha trochu krémové. Výtr.

ellipt. válcov., k basi šikmo stáž., 8 /*. Cyst. kopinaté, zašpiatlé,

tlusté, rovné, hojné.
Na opadlém žaludu u Peruce v srpnu 1919 sbíral p. ed. O. Reisner. Jed-

notliv. Snad jen na žaludech.

M. crystallina sp. n. H. krystalinická. Kl. i—2 cm vys., trvale

oste kuželov., blanitý, hladký, lysý, šedohnédý, do poloviny oste,

husté rýhov., slab hygrof. T. velmi dl., i—2 mm ti., rovný, pevný,

asto zkroucený, podél útle rýhov., hladký, lysý, nahoe poprášený,

šedavý as temné šedohnédý. L. husté, bílé, dosti šir., zúžen pi-

sedlé, uhé. Výtr. veliké, vejitoellipt. až skoro kulovité, 10— 14 \j-

Cyst. hojné, nejvýš rznotvaré, kivo^lace nitkov., dole tlustší,

prstnat vtvité, zaškrcované neb palikovité. V pletivu lupen
etné krystaly žlutavé, 15

—24 ,u. Bez zápachu. Duž. zranním ne-

mnlivá.

Na spáleništi na výslunné, teplé, travnaté mezi v lese Krském na podzim
r. 1917, 1918. Jednotliv ale hojn. Jest velice charakteristický druh, a zev-
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rejskem nenápadný. Bezpochyby pouze na spáleništích nebo starých stepních

formacích.

M. praecox sp. n. H. ranná. Trsnatá, kl. rozlož., 2 cm š., dlouho

fup náprstkovitý, hladký, mastn lesklý, hygrof., za vlhka erno-

šedý s prosv. 1. do Vs, sotva rýhov., blanitý, za sucha blošedý. T.

pedlouhý, rourkov., sotva tuhý, hladký, lysý, nerýhov., šedavý,

dole vlásenitý, ale nekoenivý, bez mléka. L. dosti husté, sir. bich.,

nejprv blavé, pak šedé s bílým ostím, dosti tlusté. Výtr. tup
krátce ellipt., k basi stáž., 8— 10 /«. Cys't. na ostí velmi hojné, rušn

utváené: lahvicovité, tup kyj ovité, válcovité, rovné i pokivené,

tupé. Páchne slab kysele.

Na mokvavých místech kmen bukových, habrových, na paezech dubta,

buk, habr, z jara. U Roblína v starých buinách v dubnu 1920, ve Hvzd,
u Kosoe, Karlštejn. Podobá se ponkud M. pullata, ale kl. jest tupý, 1. hustší

a širší, cyst. mnohem menši a jinak utváené a nemá mléka. Spiše patí do pí-

buz. ped., jež má ale výtr. kulovité a cyst. vtvité.

M. stannea Fr. 1836. H. cínová. Kl. i—3 cm, obyejn nestejn

vel., trvale cvoncov., s tupým massivním hrbolem, pak trochu roz-

lož., velmi hygrof., za vlhka šedohndavý, s tmav prosv. 1., za

sucha šedé cínov lesklý, na okr. vroubkov., mlce oddálené bráz-

ditý, doisti ztuha blanitý. T. velmi dl., 1—2 mm ti., hladký, lysý,

elast., dutý, šedavý, nkdy smákly. L. velice tlusté, velmi proídlé,

široce pirostlé, šedé, ale na ostí bílé. Výtr. ellipt. k basí šikmo

stáž., 10—12 /u. Cyst. na ostí veliké, rigidni, kopinaté nebo lahvi-

covité, tupé. Páchne rozemnuta kysele.

V tráv a mechu na suchých pahorcích, výslunných mezích, vždy mimo

les (!), pozd na podzim. Jednotliv. Po cínov šedém kl., šedých, ídkých a

tlustých 1. lehce poznatelná. asto bývá na nkterých stanoviskách sterilní.

Ricken popisuje falešn výtr.

M. atrocyanea Batsch 1786. H. ernomodrá. Podobná a píb.

ped., kl. 1—3 cm, sklenuté rozlož., tup hrbol., do polov, hust

rýhov., šedý, hygrof., s temným temenem. T. dl.. rovný, hladký,

dole vlásenitý, nahoe šedé blcdavý, dole tmavý aš erný s^. odstínem

modravým, rourkov., dosti pevný, inahoe ojínný. L. :S'Otva tlusté,

šedoblavé, husté, dosti úzké, obloukovít pisedlé, na os,tí hust

chlupaté. Výtr. tup krátce ellipt., 10—12 ,». Cyst. na ostí prehusté,

veliké, vetenov. neb lahvicov., rovn v špiku protažené. Bez zá-

pachu.
Ve vlhké tráv ve Stromovce mezi koni férami na podzim 1917-

M. atroalba Bdit. 1785. H. ernobílá. Kl. jVj^zVo cm, tup ku-

žetov. zvoncdv., tence mas., nkdy mSke rýhfjiv., tmaa- šedohnidý
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Obr. 53. I. CoUybia fasipes Bull., 2. C Hedrychii Vel., 3. C. bohcmica \'el.,

4. C. extuberans Fr., 5. C. rhizophora Vel., 6. C. acervata Fr., 7. C. tenacclla
Pers. — Vše v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst.

hygnaf., za sucha smutni šedý. Tr. -neprliiš dl., i—2V2 mim ti..

tmav šedloh^ndý, .nahoíe blediší a ipopirášený, ratvkolv., kehký.
L. špinav bledé, pak šedé, velmi proídlé, ddsWi' tliusité a šir., široce

obloukaviit priiriG)slt(l'é,
na ostí i ploše již okem viditelnými cysfi-

dami chlupaté. Duž. špálmavá, velmi šfavnatá, bez zápachu. Výtr.

elUipt., 12— 13 fi. Cyst. velmi dl. (40 fi), rovrii tyinfcoviité, tupé,

ddlle niapiuchlié.

Na pahorcích a mezích mezi travou a mechem, také v starých, svtlých

borech u Mnichovic na mnoha místech, na podzim. Vodnat šedavýrr,, kehkým
kl. a vodnat skeln prsvit, a pehrádkovaným t. význaný. — U Roblína (na

vápn) nalezl jsem v smetí lesním formu s kl. hluboce hrub brázditým, bled

šedohndým, s 1. bílými, s cyst. dlouhými, tyinkov., zašpiatlými, dole neztlu-

štlými, sem tam vtvitými.

M. dealbata sp. >r\. H. obílená. Pílbuz. a podob. M. :san,nea. Kl

I—2 cm„ tuíp zvoncidv., iinlce rý1hic(v., bílý, jen na temeni hndý.
Tr. I—2 rmm -til., dolk°i zívioilina zitlušitSljý a zde obyejn smákly,

duitý, lysý, ddLe dllouze vtlás^enitý, šed hndý. L. proidlé, itlusté,

nešdiroké, cist bíle. Výitr. vejiioellliipit., šlikuno isltaž.. 6—8«. Cyst.

'dlpuhé, rigiidn tyiinlkolv., kopinat zašpiatlé.
V lesním smetí v buinách u Mouchnice na Morav (Sladký, 9, 1918).

Collybia Fr., Penizovka. Obr. 53

Malé i! velké houby, naimnoze slab, šavnat, mkce masité, ne-

koinipaktoi, .rtódbžIiKiujici. T. ohrupaivciit až 'skoiro rohbviit a;uhý

rouirikoivitý, inia baisi oaslto v kioien priodtauženiý .nebO' ;s ivtiviitými

koiinky. Kk 's,klenutý, v niiliáJdi na iokralji pad)vii»n»utý.
L. 'U t. vy-

krojeiné až docek vloil^né, oeslbihavé. V<Ttr. bez:lxiirvé, elUpoine až

kullasté, hladké. Cysitlidy aislto 'nia úkri 1. vyt)v|o|e.né. Nkdy vyviinuity

scilerotie. Rostou na zem\\ ^allie také nia díivi, paezech, kmsnecli

šiškách, ti druhy 'iiaké mia zeitlelých hioiibách-.

Druhy itohotlo rodu jsdu ú\%ú\ Tméhioi vzezeni a nesmadnío

daji se povircih/n od 'sebe rdzeztniati (viz na p. C. pliat>'ii^hylllia
a

C. Iiiuberosa). Pi ohledáváni vždy tete dbáti iaké rodu MriTa-sxniius

a Trichiqlloma. Coillybie objeviiíji se ji'ž
nia jae a nejvtši poet

v kvtnu a einvnu. Rcisitoiu tskoro vesms v lesich rnla humuse nebo

paezech a kmenech. Nktieré itaiké ,nia stromech v zahradách. Velmi
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aisito žeime dok ten dliouhý koen (C. imacnoura) nelx5^ etné, roiz-

vtvené bíllé podzeuniní koí niky (C. 'rhizophoira), nkteré dlají

hililzky (C. 'ulberdsla) . Zdá se, že rod teniti | jest dosii zanedil^án a

v 's:a(m|é E'vr'o(p ^miniohem více druh labsiahiije, než posird Liíteratuira

uivádS. Zvlášt okruh C. diryapihiília jeis,t vbec oeprohadán. Saccardo

uviáldí všech 205 dr, z nichž 118 evíriopisk\'ch. Ricken uvádí 63 dr.

stedio(evriopsikýdh. Neijzinámjší a výzmané druhy j^siooi v Cechách:

C. pílatyphyllla, asemiia, niíacTOuira, longiiipes, fulsiíipes, dryophi'la, rhizo-

phoira, teniaoellia, veliutiipeis, tuiberosa.

A. T. podél rýhovaný nebo hrub brázditý, lysý.

a) Velké druhy, v lese v mechu a Juiuiiisc rostoucí (vyjima

paezioviou C. plíaityph.).

a) Ten na basi sotva nápadn z-tluštlý.

C. platyphylia Pers. 1796. P. širokolupenná. Vždy jednotliv,

statná, veliká, masitá ihouba. Kl. 8—12 cm, .nepíilliš tlust, vodnaí

miais., sklen. rozLož., s dlloutiio imaspod zahnuitým tence ostrým, bla-

nit prsvitným, 1. pesahujícím okr., mkdly s Tiízkým, tupým

hrboleim, tmav popelový, hladký, nadiilailin tmiav vlákniíitý, sa sucha

vláknit trhavý (s bliolstooiu duž. v trhliinách). T. siolidní, pevn
elast., hrub vláknit rýhov., šedaaý, až také bílý, i—2 cm ti.,

sotvia delší prmšrti ^\., dole sotva zllustlý la ufiatý, se devem

iSTioiSttllý. L. Yéími proídlé, nejvýš sir. {1V2
—

3 cm), nestejn šir..

bíle, iasitq viniííté a zubiaté, úzce, ale hluboce vykrojené, na ploše

pín vráskované. Výtr. tlulsitositnné, nepravid. kulaté, k basi

krátce stáž., 8—10 f*. Cyst. hruškiov. nebio kuliofv. vakovité.

V hlubokých, vlhkých lesích na paezech nebo v humuse poblíž paez
dosti rozšíená a lehce poznatelná houba. Po celé léto do podzima. Strašíce,

Padrt, Rožmítál, Blatná, Šumava, Písek, Pecny u Ondej., Jevany, Chuchle,

Blanský les, Krkonoše, Jizer. Hory. — U Karlštejna, Roblína, Rakovníka vy-

škytá se forma (var. sulcata m.) menší, s t. zvlášf hluboce rýhov., 1. užšími,

jen mlce vykroj., kl. na povrchu neroztrhaným. Vždy na lístn. paezech.

C. maculata Schw. 1805. P. skvrnatá. Druh zvlášt veliiký. Kl.

5
—

13 om, vodniat, uprosted tltiist, k okr. tence pTsviitn mias.,

zvomooiv. sklem., hladký, ilysý, hygr/oif., za (ílucha bílý, na temeni

hndoervený až ernavý, imiiimo tio semi taim erven skvrnitý (tak

i pomakáním), hrblo!. nieb i bez hrboiPu. T. sotva delší pr. kl.. stejn
ti. (i cm:) nieb í dole trochu zitluštSlý, podél hrub vláknit rýhov.

(také uvnit), bílý, ale na basi ervenavý a rovnž pomakáním
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hnihc rýlun'. brd'
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m

ervenající, clasl. pevný, nkdy smákly, na basi krátce šikmo ko-

enující a dlouze A4á(íieniity'. L. \-elmi hiusté. bí'lé, tenké, itské, na

ostí zuhaté, u 't. oistrým úhlem xykroijené, volné, cerven skvnniité

Duž. tólá, slsadce \iotntná, Výtr. kulaité. 5
—6 /*.

\'e vlhkých niechatinách jelilin. lesu, idcc. Pospolit nebo trsnatá, hlavn
na podzim. Pecny nad Ondejoveni, \'idrholec u P.cchovic, Stiuhaov, Jevany,

Strašíce, Zehnšice v Želez. Hor. (Maxin..).

C. striatipes s.p. n. F. pnihonohá. Kl. 3
—ó cm, nejprv kuilov., pak

k!UÍ'Qv. zvonicoa.. hladký, lysý, jen nia okr. v m^ládí pýfi'tý, okolá-

dové nahndlý, nikdy do erA^ema, tence mas. T. dl.. asi 8 mrni

ti., elasit., z niadmuté base mahiolrii zívolma zúž.

dítý, ervenohn-

dý, bílým pav-
inatýin nebo

h'e(lvábitýan po-
'

vlakem potaže-

ný, na basi s dl.

nitkovitými ko-

ínky. L. íisk.

volné, husté, u

t. caohlené, 11a

ostí zubaté, k

okr, zvolna zúž..

bílé. Duž. bla-

vá, s odstínem

erveným. Výtr

ellipt., k basi siaž,, 6—7 /'. Páchne o\ste kysele!

Ve vlhké mechatin v mladých obecních smrinách n Struhaova, 8, 1914.

C. distorta Fr. zdá se býti totožnou, ale má míti výtr. kulaté a 1. nezubaté.

fi) Teú na basi -relice -fluštélý.

C. butyracea Bulil. 1791. Obr. 54. P. máselná. KL 3
—

i) om, dosti

flTnals., nejiprv A-ejifé iskletn., s okr. podvin.. ]>ak roiztož., asito ne-

roivini lalomatý a excentrický, s okr. v imládí sliab pýitým, blanii't

1. ipesialhujícím, ma povrchai hdadký, tnoicTTU sMzký, ma>stné lesklý

kaštanové hndý. T. kratší pr. kl., 'uprmsited la&i 1 cm ti., s na-

dmuté base nahoru smilná súž., mkce houbovitý, yjievine koroviitý

hrub šebernaté rýhovaný, dole erven ohndý, niahoe bledý a bí4e

ojínný, uivoiit s duž. bídou. L. vellmi, bulsté. tenké, cist bílé, zu-

baté, u t. zaoblen volné, velmi široké, k okr. zvotaa zúž. Duž

\

\

'i

Obr. 54. Collybia butyracea Bull.

starší a mladší houba.
Málo zmenš.
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óiist hilá. x.á'pacliu iKikysléhi . \'ýtr. 'krrVtce elli]»t.. k l)as<i sta/..,

4—5 ."•

\ lilubolvvcli lc<icli v iiuclui .1 liuimisii vmuIc na podzim (li>sti hojná.

\' hiiinách JcvatTikych nalezl jsem formu > mcnšim, kaštanovým kl. (4--5 cni)

a s t. dole tak nadmutvm, že se jeho prmr rovnal skiuo prmru kl. ( t-lý

tr. byl bíle mrtnatý fvar. inílata m.V

C. asenia Vr. 1S21. P. Icitclovitá. Podob, a .pílm/.. ped., ale

menši. Kl. 3
—

5 cm š.. jM-avid. zvoncov. sklen., pi(k voidoroívne nv,-

k)ž.. .s- hndýni hrbolcDi. šedolhndý, na icfótrém. tenkém okr. l>lavv.

íence mas., hladký. T. mádo 'delší ipr. kl., na basi a/. 2 cm, dole

kužclovitc napuchlý, mchovitý, uvniiit bíle lnoiobovitý, .^edý, hladký

iemii árkovanc vláknitý, n-abde ivtle mrtnatý. L. hui.-ité, lehlé

tenké, sir., bílé, cek)kraj'né. u t. zaoblené. Výtr. elliipt., k basi

šikmo staiž.. 4
—

5 //.

\' le.sním humuse v lesích v lét a n;i podzim vždy v houfech všude veln.i

obecná. Obyejn ve spolenosti Clitocybe odora a Psalliota arvensis. Kl. brzo

svtlý, brzo tmav hndavý, velmi hygrof., za vlhka s pnisv. 1. Tento druh se

n autor spojuje nebo zan)mije s pi^ed. Tak u Cooka (tah. 143) není C. buty-

racea, nýbrž ('. asema. C. butyracea jest mnohem idši a vtši a jen na podzim

se objevující

C. phaeopodía Bull. t7<)i. /'. nadutá. Velikost i tvar I". l)Uty-

raoea. ale jinak zbarvena. Kl. dosti mas.. 5
—

t) cm. rozloiž., sotva

hrbí., hladký, lysý, ernošedý, uprosted ernohndý, soitva hygirof.

T. .aisi zdélí ])r. kl., uprTisled i cm ti., doil zvolna velice napuchlý,

iTvmit mkce hionbovitý. zevn .^jtiuha okornatlý, lysý, ernohndý,
hrub hnd a bíle rýhov. L. hu'S'té, neipíliš sir., astíc lehlé, tenké,

u t. zaoblené, neist (skr.iro šedav) blané. Výtr. kcpinat elihpt..

k haisi zahn'Ut stáž. 5 ^. Duz. kl. jakož i 1. pomakáním hndnoucí.

\' dubovém lese na Chuchelském vršku na podzim 1916 sbírala O. Zvi-
nová. Jest jist správn urena, posud málo kde v Kvrop sbírána.

C. funifera sp. n. P. provazcovitá. Kl. 4—5 cm. tence a mkce
.

ma*., rozilož., upirosted trcchti 'tup hrbdl., hladký, lysý. málo

hygirof., kozov bledý, na temeni pihaidlý. T. velmi dl., rudo-

hndý. lysý, hlladký, podél oste rýh K.. dole skoro hlízovité na-

puchlý a jakoby z volných provazcú spletený (jsou to žebra s t.

sbííliiajjící, iDviolnná) a vlášením s oikolími spojený, brzu 1 dutý.

L. doš'ti' hulsté, úzké, u 't. volh zaoblené, bílé. \'ýtr. elHpt., 4—5 .<'•

\ Krkonoších v hlubokých lesícli \ humuse v ervenci \i)\~ sbíral dr. A'(/-

vina.
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b) Menši houby, rostoucí vesms na parezecíi a diví.

a ) ] 'šdy jednotlivé.

C. macroura Scup. 1772. Obr. 55. (A. radicanis Relh.. A. unihra-

cukim Btsch., A. clyix^atus Hitdií.i. /'. ocasatá. Kl. 4
— 10 cm, nej-

prve zvonoov., pak sklen, rc-zlož.. asto s tui)\iii. vyiiiklii lirlK)leiii.

za vlhka slizký, vy- ,

7viklc radiáln vr-

skovaný, šedohn-

dý, hladký, elast -

;

masitý, pnis\itnv

Tf^. "c-cíicr dl.. 5 až

10 mm ti., skon^

devné rigidní

hladký, lysý, hn-

da\ý, a.^^tn zkrott-

cený. 7' dl. i' par-
2:11 tlxvici koen vy-

bíhajici. }.. šir., ne-

stejn dl.. mkce
ekist., bílé, širocí

pirostlé, krátce sbí

havé. na j)uATchi'.

rtig^osni, od ten
k okr. zvolna zúž-

\'ýtr. kulov. vej-

ité, 12 až 16
IX.

Cyst. na ostí i plo-

še ^•eliké, vako\it

nadmtité.

V listiKit. lesích

na paezecli nebo

n;imo paezy z pod-

/.emních koen jed-

notliv (!) vyrážející,

nápadná liuuba, po
celé léi, po cel\'ch Cechách až do podhoí všude hojná. Mní se dosti velikostí.

.Sem tam vyškytá se forma s 1. na ostí ernavými. L. bývají dále nar/.ovlé

a asto na dn žebernaté. V Karlštejna pozoroval jsem odrdu s kl. úpln hlad-

kým s prosv. 1., nehrbolatým. T jest nkdy na basi napuchle ztlnštlý.

C. loiigipes Bull. 1785. (.\. i>u'dens Pers.. .V. costauis Wallr.)

P. dlouhonolíií. Kl. 3
—

5 cm, ploše skten.. s mzkýni, tupým hrboleni,

( )l)r. Collybia macroura dal )c /men>.
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tence Icožov. mas., /.a siiclui svraskalý. šedav hndý neboi kozový,

íirubými, hndými, o/istálýiui chloiiphy posázený. T. pedlouhý.
od dola niahoru zvolna /.íenený, kioenující. rig^idní. jievrný, pckdél

rýhovaný, bndý, odsfále hnd clilupafý, uvimit bílý. T.. prorlidlé.

bíré. sir. Iiich., u t. kroivžkavdit spojem a vioILné, na osití i ploše

již hip(»u \'iditelnýimi c_\^stiidanii pevelikými, slotipkovitými. tiip

caoblenými posázené. \'ý:r. kulo;v., lo—u ."

^' listnat. lesích, hlavn dubinách n:i paezech ideji, vždy jednotliví:.

\" lét a na podzim. Jeviniy, Mnichovicc, Karlštejn, Hvzda. Str'imo\ka, T.etná.

Chlumec n C, (R), Slapy (].)

C. Bezdk! sp. n. /'. Bccdkova. Zjev a velik. asi jako statná

C. ni.acroiura. Kl. 4—6 cni. uprosted tlust, k okr. tence mas., ku-

želov. zvoncov., pak rozilož. a trochu tuíp hrbok, lysý, hladký',

rn/atný, do polovice hrubé a hluboce brázditý, na okr. s 1. velice ši-

roce zaoblený, matn šedavý, se slabým tonem do riižova T. dl.,

rovný, k dolejšku zvrikia ztkištlý, pevn ekst., hust jemn vlá]<-

nitý, hladký, lesklý, lysý, blostný, dole ve vlásemtý koem prodlou-

žený, iKvmit vycpaný. L. peširoké, proidlé, ku t. z\-ol,nia /úž.. zde

šiiroce pirostlé, nesbibavé, záhy se utrhující a volni-. li'st bílé.

Bez zápachu. \'ýtr. vejitoelliipt.. 7
—

() u. Cyst. na ostí boj'né.

i'eliké, lahvicovit, hrdlovit zúž.

\' litnat. hájich u \ . Ivana z podzcinnich koenu vyráž. jednotliv.

5, 1918 íp. dr. A'. Kavina). Houba tato jest podivuhodná, z píbuz. C. ma-

croura, ale hlubokým rýhováuim kl. a šir. u okr. zaoblenými 1. význaná.

?) / 'zdy trsnalé.

C. fusipes Bull. 1782. F. koeniím. 'Jrsnatá, kl. 4-
—

7 cm, tetice

elíasit. mas., zvoncov., pak rozlož., nia cistrém lupenitém okr. pr-
•svitný, asto vlnliitý, cervenohndý, kaštanov skvrnitý, hladký. T.
delší pr. kl., uij>rosted až r om ti., zde nadmutý, k dolejšku v dl.

pokiz'ený, tenký, tvrdý, skoro erný koen ztenený, cervenohndý

jakoby provazovit hluboce rýhované stoený. L. proídlé, .šir..

tlusté, tuhé, blošedavé, pak nahndlé a ervenohnd skvrnité, na

osití vlnité, u t. kroužkovít spojené. \'ýtr. vejitoellipt., 4
—

5 ."

Vo(ní píjenni houbov.
\'ýznaná houba v dubinách na paezech a churavých kmenech diibovýcii

v mohutných trsech po celé léto až do podzima. Po provazcovitém t. barvy

ervenohnd lehce se poznává. Jest jedlá, \elikosti dosti mnlivá.

C. pulla Schaeff. 1770. P. tmavohndá. Hust trsnatá, kl. 2 až

4 cm, tence mas., k okr. blanitý, zvoncov. rozlož., hrbolatý neb
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i bez lirbolu, tmavé až ern kaštanový, na okr. hledši. liygTof.,

s ipi^osv. 1., %! mládí na okr. pýitý. T. tuhý, 3
—

3 cm U.. hladký, er-

ven kaštanový, niahoe hledši, 'niekoen-ující, podél oste hust rý-

hovaný, na konci it mládí šupinkatý, aisto smiaklý. L. šir. (n tr.

nejširší), u t. zatoiblené, mehustc. prni žHko^'^lné, hile. na ostí

plistnaité. Výtr. ,podlouhle elíipi., k basi sta/.. 8— 10 ,".

Xa bezových paezech vzácn. I' Hrusické cihelny v >ipnn iOT>.

C. densifoiia isp. n. /'. hustolupenná. Velmi hust trsnatá, velikosti

C. (Iryofíhila, zjeAii ale C. fusipes, jíž jest píbuizná. Kl. 3
—

5 cm.

záhy roivn rozlož., nkdiy truchu hribok, dosti* tkiiil mas., hygroí.,

za \lhka žemlov osmahlý, se slab prosv. 1. u okr., za >such.a ikožo^'"

bledý, hladký, lysý. .T. sotva delší pr. kl., nahoe tlustý, dolu zvolna

ztenený a koenující, lysý, bledý, hluboce liranaf rýhov. a bráz-

ditý, konen houbo'vi'i mkký. L. nejvýš hiistc a úckc, ccl, v n-
kolika stupních kratší, u t. voln zaoblené, bílé, ale v stái jako t.

rezavé. Výtr. n-ialinké. ellipt.. 4
—

5 ,". \'oní hi;>ubo'v.

Na smrkových (I) paezech u Mrusické cihehiy, v ervenci iyi8.

C. crassifolia s.p. n. P. tlustolupenná. Jako C. ^jiilla, také na pa-

ezech trsnatá. Kl. 3
—

4 om, sklen., dosti tlust a ztuílra mas., málo

hygrof., za vlhka jen pi samému okr. ise slab prosw I., žemlov ble-

davý, uprosted tmiavši, rug"Osin sivrasklalý neb i hladký. T. málo

delší pr. Id., pomrn thustý (5
—8 mm), hladký, elast. |>ev.ný. útle

podél vláknitý, lesklý, vždy siln smákly, crnolmdý, nahoe Vvledší.

L. proidlé, k okr. stiipovit kratší, široké, nápadn tlusté, na po-

vrchu sítnat šebernaté a na dn pín spi)i(^':'aiié. Výiv. kliiiiovit

^ellipt., 4—6 //.

Xa liabrovéni paezu ve ITvzdé, v íjnu lOi-. Tlonštkou ln|)enú a

jich strukturou ode všech toho píbuzenstva se Hši.

C. truncorum isp. n. P. kmenová. Dosti mas., zjevu skoro C. fu-

si(j>es. Trsnatá, kl. 3
—

5 cm. dosti tluiste mas., sklen., asto zpriihýb.,

jvak rovný, nebribol.. velmi hygrof., ervenohndý, na okr. s prosv. 1.

T. asi zdéb ;pr. kl., i cm ti., tuhý, elast., lysý, ervenohndý, záhy

dtitý, smákly, hrub brázditý, v pedlouhou koenovitou ást,

v dev vzící prodloužený. L. husté, bílé, pak špinavé, pomakáním
<trochu hmdlnoucí, u t. zaoblen vohié, nepihiš šir.. k okr. krátce

ziiž. Výtr. ellipt.. 4
—

5 .". Nevoní.

Xa trouchnivycli listnatých paezech u Libochovick (.Slané) v ervnu 1916

sbíral p. Feclitner. Od C. íusipes liší se hustými, bílými 1. a hygrof. kl.
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P.. 7it-ii hladký, lysý, nrrýlHK'iiný.

a) /(•/.v; druhy, s r. liolc ne.~tlnštlý)n (ve^m? C dryophila

pcxlobné).

a) Liipoiy sedavc nho okrové, vzvtisi trsmiiý.

C Reisiieri s.p. n. F. Reisncrova. V mnohiH:etm'"cli (až 30J, uio-

liHtiiýcIi trsech. Kl. 4
—6 cm. nepíiliiš mas., skkn.. tup ši. hrlx>l..

s «ok'r. ostrým. \- mládí podviii. (bez vela), na povrchu šedé okrov-^

Imedavý n hile ojínný, hladlcs'-. v stái 'skoru lesklý, sotva hyg-ríjf..

sucliý, neslizký. T. velmi dl., nahi>e nejtlustší ( 1 cm); dol zvobia

::fenriiý a trochu koenující a velmi plstnatc vlásenitý, pevn elast..

úpln hladký (nerýbdv.. nevlákinitý). podél nepravideln jamkovitý
nebo brázdoí\'ii*tý, bled okrový, dole bledavý, posléz mchat duiý.

!.. dosti proidlé, tlusté, široké, u t. zaoblené neib:" slató vykrojeno,

skoro volme, okrové bledavé, pak hndav okrové, za sucha olovn
šedé. s blediavým, bíle chloiipkatým ostím. Výtr. podlouhle ellipt..

O
/*. Cyist. tenince šttinkov., ^isti dlouhé. Duž. bled okrová, pí-

jeann houbov vonná.

\' napadaléni, zetlcléni dubovém listi v humosní píid na Chuclicl^kni

kopci na pudzini 1917 sbíral p. r. O. Reisncr. — Nemohu tuto podivnou 0>llybii

se žádnou mné známou ztotožniti, ale domnívám se, že nálc/í do pihuz. C.

plexipcs Fr. Huninou na basi t. jest cely trs spojen i s okolním listím. L^o-

vahou t. jest to ale pravá Collybia.

^1 Lupeny bílé. vzrst trsuatý.

C. lacerata Lasch 1831. (Bres. 1881.) P. dipéná. Xa ])aezjech

lx)TOvých trsnatá, kl. 2—5 cm. nejprv tujj zvoncoiv., ])ak rozlož, a

šiiroce tup hrbol., dosti mas., 'tuhý, se zlomciiýiu a podviu., ostrým,

pak trhanýiu okr., hyg^rof.. za vlhka šed mourový se slal> prosv. 1.

pi Tikr. a trochu shzký, za sucha syté šedý, hladký, lesknavý, na

povrchu pehust jemn vrásité radialué pruhovaný. T. a 1.

mléné bílé Onebo skoro modrav), t. stejn ti., ohnutý, tuhý, vál-

cov.. hkidice vlákniitý. hedváb, lesklý, nahoe zrnekat mirtnatý.

4—6 mm ti. T^. proídlé, .široce bich., u t. vykrojené. Výtr. ne-

prav. kula"ié. 6-^8 n. C"yst. veliké, rig^idn tyinkrrvíité. na konci

hrotité. 13ez vn.
.\'a jehlinatých paezech v Chuchli vzácn. — Zevnjškem se vru máloColly-

bhm podobá a spíše šedé Myceny pipomíná. Byla posud jen málo pozorrivána.

C. acervata Fr. 1821. P. nahloncená. Vždy trsnatá. kl. 4
—6 cm,

velice tence mas., mkce elast.. dl<.)uho zxuncov.. pak sklen. rozUž..
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s tiiirpým hrbcdeiii, lysý, hivgruf., svtle )iacrvc)mle hndý, za siiioha

bledý, na ternem hndý, na tence lui>eniiténi okr. v stáí apt
obrnu'iý. St. sotva delší pr. kl., 2—4 imm ti., cervenohncdá, dutá,

lysá, na baisi bíle plistmatá a se 'smetím sptijená. L. velice husté,

jemné, uzounce árkovité, k okr. miižící, bílé. Výtr. široce elliipt.,

6—8 /«. Rozemnuta voní anýzem.
\' lesích mezi listím a jehliím, dosti v/.ácn. U Mnichovic a Jcvaii, 8— 10.

C. rliizophora ii'p.
-n. /'. jarní. \"va mén trsnatá (po 2—5 ku-

sech), sotva kdy ojedinle. Kl. 2—5 cm, elais-t. ma^s., záhy rozlož, a

vždy iiprosled vmáklý, na okr. ast(> zprohýbaný, na pcA-rchu

nápadné kruhovité svraskalý, hladký, leskle neisté hndavý, za

sticha bledší. T. zdélí pr. kl., 5
— 10 nmi ti., elasit. mais., astto po-

kivený a sanaklý (hliavai nia konci), žemlové hlavý, hladký, na

lyasi tvkotisniUtý, ale .s* etnými pedlouhými, až 2 mm ti. bílými vtvi-

tými koeny. L. husté, hélavé žem-lové, zi^ižen pisedlé, k okr.

zvoiloa zúžené, pomriné izké. Duž. špinav bílá, s píjemným hou-

boA-ým aromátem. Výtr. elliipt., 5
—O

,<».

\' jehliném humusu v starších smrinách vždy pospolit, asn 3 jara

(v dubnu a kvtnu!). JJojn u Jílovišt, Všcnor, Davli, Štchovic, .Slap, Karl-

štejna, Mníšku, mén u Mnichovic, ían; Jílové, Libochoviky, Tebo. Jest

omezena pouze na isté smriuy a svým jarním objevováním je zvláš pozoru-

hodná. A' srpnu a na podzim úpln mizí. Jest jedlá a na jae i na trhu v Praze

se prodává. — Jest mn jen divno, že houba tato ušla posud pozornosti myko-

log, nebo jist i jinde v Evrop bude rozšíena. Aspo v literatue ucínuhu

nieho podobného nalézti. Ostatn by každý jist o jejím janiini ohjevmání
se poznámku uir.il. Jest píbuz. C. dryophila a C. nitellina l'"r. Tato druliá jest

ale podzimní, s cihlov erveným kl., plyhá. Naše houba jest ale neisté že-

mlová, nebo príhndlá, ztuha mas.

C. tnollis
s:p. n. F. mkká. Zjev a velik. malé C. exi-culipta, jíž jest

píbuz., husté pospolitá až husté trsnatá. Kl. 2—3 om, frz^ale oble

sklen., tence luijjen., vekni hyg^rof., s prosv. 1. do polov, kl., naržo-

•véle plefový, na temeni syté hndý, matný, lehký, mkký. T. delší

])r. kl., 2—3 mm ti., iiipln hladký, lysý, celý skeln prsvitný, bledý,

jen dole 'slab špinav nahmdlý, cáhy dutý a mkký fa elast.), diole

snadniD podél se trhající. L. nejvýš husté (s nkfillikerým, systémem

krátkých) a úzké, ku t. široce pirostlé, isté bílé, nápadn na osti

zubaté, nemnlívé. \^ýtr. elbpT, k basi stáž., 4
— (") /'•

V naneseném smetí ve vlhkém kout v modínovém lese na velmi teplém

(záp.) míst u Mnichovic v ervenci 1918. — Srovnával jsem zárove živou

C. e.KSCulpta a shledal, že jsou to dobe rozdílné dva druhy.

C. Reicherti sp. n. P. Reichertova. YeWk. a zjev asi jako C. dryo-

phila. Kl. 2—3 cm, nízce sklen., dlouho se zlomeným okr., tup
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i>ízce hrbol., hygiut.. /a vlhka icinn špinaví' hndavý, s prosv. 1..

za sucha špinav bledavý is temným tameniem a nikr., mimo to s pe-

jemnými tmavými vlákénky radiálními. ''Vx. -otva delší i)r. kl., po-

mrn tlustý (4—5 mmV cJý temné hndý, lysý. hladký, nerýhov.,

dole vždy hluboko smákly. L. husté, peútlé. velmi sir., 11 t. .':n-

oblené, snhobílé, na ostí hrub zubaté. \'ýtr. zakiiven klínovité,

4—5 ."

Trsnatá, v listoven, liumusu v dubin v Šárce v íjnu lOiO sbiral p. dr.

/ Reichert. Blo?tná barva I. oste se odráži od tmavéiio kl.

;
> ÍJipeny bílé. vzrst netrsnatý.

C. dryophila Hnil. 1789. P. dubová. Jednotliv, ideji po 2. Kl.

3
—

5 cm, dlouho nízce isklen.. s dol sehnutým okr., pak rozlož.,

bud rav^ný nebo trochu vmáklý neb i nízce široce hrbol.. velmi

hygrof.. tence vodnat mas., za vlhka žemlové Juiédý s prosv. /.. z<i

sucha svtle žemlový a skoro bílý. pi osycháni s tmavou okraj ní

páskou, s tkr. veliite tence lupeni^tým. T. trochu delší pr. kl.. dtilu

zVolna ztluštlý, 3
—6 mm li., plisti s okolím spojený, elast., hladký,

^ysý, j^n dole jnalounko pruhovaný, dole osmahle hndavý, nah^íe

bledý, nepo])rášený. L. husté, úzké, nestejn šir.. u t. zaoblen

volné, k tence lupen. okr. zvolna zúž., v nkolika systémech kratší

(a tím velice u kr. husté), bílé, nemnlivé. Duž. hlavá. oste hou-

hfy\h páchnoucí. \*ýtr. elHpt.. k basi staz.. 4
— ; /».

Y lesícli všeho (Iruini od kvtn-i po celé loto až do zimy z rovin až do

hor všude velmi obecná, obyejn po.spolitá. nikdy na paezech, nýbrž na hu-

musu, zetlelém listi, smetí. Xcní píliš mnlivá a jen pro zaáteníka za obecné

špiky zamnitelná. Jo-;t jedlá, ale mén cenná.

C. exsculpta Fr. i(S22. /'. tmavší. r'ed. úpki podob, a píbuz., kl.

tužší, tmavji šedohndý, mourov hndý až kaštanový, nehrbol.,

jen u samého okr. s prosv. 1. T. rohovit tvrdý, hladký, dole hndý,
nahoe Medší, na basi hndav plstnatý a hndav koenivý. L. inén

husté, širší, thístší, pín rug"osní. z'ždy síro7'é nažloutlé. Výtr.

stejné.

Ku?le /.pravidi;i v hustvcli houíecli a kruzích, v lesích na zetlelém listi a

smetí, nkdy i mimo les, všude sice, ale mén hojn. 3
—

8.
— Myslím, že jest

to dobry drnii. nebot nelze pozorovati pechodních forem k ped.

C. luteifolia (ivW. Champ. Fr. p. 328. P. žlutolupenná. Úpln p;>

dobná C. dryophila. K!. astéji hrbol., tence mas., bledav žemlový,
na temeni hndavý nebo naenvenale šedavý. na tenkém okr.
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.> pri.bv. kup. T. blcdavc áemlový, nahoe sírošliifý, na lias-i .v hoj-

nými tenkými koínky. T.. husté, zúžen ipipoj^aié. úzkc. celé sírov
žluté. Výtr. jako u ped.

^' lesní prsti, na lesních travinách jednotliv, již v kvtnu, pak až án

srpna, ^'šnde vzácn. Jilovišt. Kr, St. Boleslav, Mnichovice, Hvzda. Udává
se posud jen z Francie. C. niacilcnta Fr. jest také podobná, ale tato jest l)o-

realní a horská. Pomr vŠech tchto ti žlntolupennych ("ollyhií ml hy ale jesté

býti studován.

C. lutescens sp. n. P. našíoutlá. Zjevu C. dryopliiki. ale arochii

statncjší, tušší a masitcjH, celá za vlhka sírové našíoutlá. \\\. 3 až

5 cm, aisto ziprohýihaný, s malým n.e'bairevným lirbolem. na povrcJiu
svraskalc hrholkatý. liygrof., s prosv. 1. u oikraje. T. stejnobareviný,
delší pr. kl., asto smákly, dosti tlustý (4

—8 mim), a tuhý, znané

pruhovaný, dole zakriivený a v masitou, tlustou, júuwvité vyhlou-
benou hlízu napuchlý. L. husté, viinii úzké, u -t. vj-krcj. \'ýlT.

elliipt., 4 //. Páchne z'v]á,štn, odporné.
Na holé zemi v trsech po 3—5 v bažantnici u Modan (VinikláK v kvtnu

1020. —• Neshoduje se ani s pedešlými, ani s (,'. macilenta l''r., která dle vy-

obrazení Cookova jest iitlejší, s tenkým, dlouhýn; t.

C. xaiithopus Fr. 1824. P. idkolupeuná. Úplné C. dryophuki pn-

dohná, asto 'vt.ší. Kl. v mládí slwro kulov., pak rozlož., nejastéji
hrbol., velmi hygrof., s prosv. 1., kaštanové hnédý, za sucha ko-

zový, asto sivrasikalý. T. dole neztluštlý, hndavý neb žemlový',

ilosti oste pruhovaný, obyejné hlubokým Mábkcni syyiakíý. L. pro-

ídlé, znané sir., u okr. kratší ne tak hojné a husté, u i. skoro

zaoblené, bílé, oelokirajné. Výtr. jako u ped. Cyst. asto vyi\-iinuiy,

malinké, l)aiiaté, krátce za.špilatlé. Vim\ houbové.

v lesích a hájich ideji než C. dry(jph., velmi asto také v tráv v za-

hradách a na pahorcích mimo les! Mnichovice. Babice. T.ibochoviky. Koknin,

Boubín, Písek.

C. succinea Fr. 1836. P. kaštanová. Zjevem a ^'el,ik(xstí pfKÍob.

C. dr}'Ophila, ale: kl. kaštanow hndý nebo jiantarov hndý, tužší

a masitjší, s imén prosiv. 1., t. svtle jaintarov hndý, dde

líotva ztluštlý, hladký, velmi tuhý (skoro rohovtý), 1. bílé, útle,

široké, idší, obyejné lehlé, na 'nstí jenmé zoubkaté. Kozemnaita

vomí píjemn.
\' listnal. lesích vzácn. \' habinách ;i duhinach u Karl>tejna a sv. Ivana

{6. 1920).

C. coitipressa sp. n. P. smákla. Menši než C. drycph., jíž >e po-

dobá. Kl. 2 cm, dosti tlusté a ztuha mas., pravád. rozlož, zaoblený,
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crrciioliní/ý, na okr. pobledlý. slal> hygrof.. jen ph sainm okr.

s prosv. 1. T. scviva delší pr. kl.. 2—3 min ti., dole neztkištlý,

skoro tvrd rohovitý, celý luidý a liipoiit smákly, lysý, lesklý.

L. bilé, úzké. husté. \'ýtr. ellipt.. 4 /».

Na liiilé zemi na nejvypálcnjšíin uchém pahorku (mimo IcsJ u Božkova,

11 Mnicliovic. po deštích, jednotliv. 7, 1919. — Sotva as jen odriida C. dryoph.

Podivné stanovisko.

C. rutescens ?p. n. P. ryšavá. Zevinéjškem i pibuz. C. ryopli.

podobná, ale )iicuší a útlejší. Kl. i^^—3 cm. tence hlinit mas.,

hygrcif., bez prosv. 1.. rozlož, a asto ziprohýbaný, 60tva lirbol..

bled žemlový, pomakáním hnd skvrnitý, nkdy svraskale br1x>l-

katý. T. sotva delší pr. kl.. 2K'—3 nim ti., celý bledý, hladký, na

basi s nkinlika koink} . T.. hu,sté. úzké, u t. zaoblené, k okr. zvi>lna

zviž.. tenké. bílé. ale pomakán im a v stáí erven olmdé. Nevoní.

\\'tr. tence ellipt.. 5
—6

jj^.

Hlíivne v Iiabri:iacli a bezinách, ale také v jclili. IcSe, ideji. 7
—

9.

U Mnicliovic na mnoha místech, íany, Radotín, Roblin, Kutná Hora (Hei.).

Tebo (W). Hndnutí lupen jest velice nápadné a bezvýjimené.

C. candícans i?p. n. P. blostná. Zjev C. dryoph.. ale menši a

úílejší. celá ist bílá. Kl. 2—3 cm, tence lupen., s malým hrbolem

docela hladký, hyj^rof.. za vlhka slab medový, pi okr. s pr<»sv. ]..

za sucha ist bílý. s tence lupen., dolu sehnutým okr. T. málo delší

pr. kl.. 2—3 niim ti., celý dokonale hladký a tnhý, dole asto za-

hnutý, bílý. L. velmi husté, velmi úzké, ai t. vohi zaoblené, tenké.

ist bílé. ale pomakáním resav skvrnité. \'ýtr. ellipt.. 4
—

5.".

již \ kvtnu, pak až do srpna v teplých svtlých dubinách a habinácii

okoli Prahy a Karlštejna, velmi hojn na Zbraslavi a Závisti (Kodym). Sli-

vcnec, Roblin. — ."^otva se dá spojiti 5 ped. nebo s C. dryophila.

C. rosella sp. n. P. ržová. Kl. i
—2 cm, pravideln okrouhlý

nejprv tup zvG;ncov., ale záhy rovn rozlož., hygrof., bled

žemlový, se slab prosv. 1. na okr., za sucha bílý, s bled žemloWnn

stedem, se slabým nádechem ržovým. T. rovný, tuhý. hladký,

lysý, bled plefm^-, sotva delší pr. kl.. 2 nnn ti., neztluštlý. L. úzké

husté, lehlé, u t. volme zaoblené, bílé s nádechem ržovým, na ^stí

zonbkaté. nemnlivé. krátké u okr. sporé, tnísty žádné. \'ýtr. jako
u C. dryoph.

Na nejteplejších suchých místech (vápno) v hájích u Radotína, Ccrno-

šic, ^'onoklas, Karlštejna \'zácn. 7, 1016. í^vou drobnosti a pravidelnosti pi-

pomíná C. aquosa.

C. collina Scop. 1772. lA. arundiinaceus Bulh) P. chlumní. Ki.

d< '-ti tlust vodnat mas.. 2—3 cm. v >7.\n7.. sklen., dosti oste a vy-

5.?S



nikle hrboL, hygrof., svtle /.eiuluv lindy .v pros:\ I. it okr., za

sucha bled žemlový. T. velmi dl.. 3—4 nvm ti., bledý, dutý, chabý,

útle vláknitý, dole 'tmavší, hladký, Ivsý. T>. velmi sir., dosti husté.

bílé, u t. zaoblen volné. Diiž. bledá, hnulxného západní. \'vtr

široce ellix>t., 8/>.

V tiáv na pahorcícli, v listí a -meti v listu, hájích u Dvorc u Lysé a

v (ikolí Prah}' sem tam pofídkn, na n:iflzim. Dlonlion stopkou liší >c vlastn

.é^^

\5* -; í .«^^y

Obr. 5(). Collybia bohemica \\-\.. -lab /nun;., zvtš. vytr.

ode všech tohoto ikui;eni (ro\n<.v. vclk.vn)i vytr.) a >pi>e poukazuje na C

macronra. Sem bych ji spise kladl. Jest to, myshm. málo -/namý druh. Naši

houb dobe odpovidá vyobrazeni u Cooka na tab. 205.

C. aqiiosa B111II. 1780. /'. vodnatá. Alenší než C". dryoph., skí)To

.Marasím. alliatiis pipmninající. Kl. 2—33/j cm, tence blan., na okr.

priiisivitný. s prusv. 1., s\tle žemlový až kozov liškový, velice pra-

vid. okrouhlý o rovn uatý. St. rovná, delší pr. kl., tenká, roho^v

elast., bledá, hladká, dole hndavá a plstnatá. L. z'elice husté a ve-

lice íhké. u t. vohi za- blené, k okr. zvolna ztenené. \''ýtr. po-

illr)uhle elliipt., 4
—

5 ."•
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.\a /.ctltkin ll^ti ;i jehlici v losicli. idcc. jednotlivé. 7. 8. Mnicliovicc,

Tehov. Mukan.v. Veltrusy (Saf.), Tebo (W), Želez. H'*ry (K). Kutii.i H..r.i

(Hej.).

C. boiieniica sp. n. ()l>r. 56. F. eská. Velik. a tvar C. dryopli., ale

kompaktnjší. Kl. 3
—

4>j cm, záhy rovn rozlož., asto uprosted

vmáklý a s malým bradavikovitým hrbolem, c^sti tlust mai.>., málo

hyg.rof., izfé cihlov kaštanový, s i^elmi temnou okrajni páskou.

v stáí hladký, lesklý, bez prosv. I. T. sotva delší pr. kl.. 3
—G nim

ti., eruenohndý, nahoe bledší, hladký, lysý. nahoe ne[joprášený

dole trochti tlutstší, náhle v tlustou koenující ást zlomený. L. husté.

došiti šir.. skoro volné, hlcdé žemlové špinavé, na dne siln pín
žehernatc. Nevuoií. Výtr. elliipt.. 4—5 ."

\' listnat. hájich u Lihoclioviek (Slané) v ervnu 1016 sliir. p. Fcclitner

Karlštejn, Cernošice. Úhledná zbnrvenín-., jist z blízkého pibuz. C. nitcllina

Fr. a C. succinea \~r.. ale popis obou tchto ve všem se s naši houbou ne-

shoduje.

b) J'étši druhy, s tcuin dole hlizovit napuchlým.

C. extuberans Fr. iS3<>. P. srostlá. Pibuz. a podobná sice

C. dryoph., ale stataijší. .-; kl. masitjším a tmav kaštanovým. Kl

na <'kr. Ix^z profsv. 1., s<!tva hygrof.. ástce hrbol.. t. žemlový, dole

bndaw. hlizovit napuchlý a z hlízy 2—y jiné ten s kl. ženoucí.

L. bílé. mnohem širší a tlustší. \''ýtr. ellipi., 5 ,".

\' lesích u Mnich., .^t. Boleslavi, ve Ví(lrh<^lci u Bchovic, Ondrejov.
V let a celkem velmi vzácn.

C. tuberifera sp. n. P. napuchlá. Zjev úpln jako C". dryoph.. ale

menší a irdejší. Kl. 2—3 cm. teniuce. prosvifav lupen., velmi

hygrof., syt ižemlový, s prosv. 1.. za sucha bled ple,ov<' až skoro

l)ílý. hladký, pravid., skoro rovný, i.-píše vmáklý než hrbol. T.
tenký. tuhý. bled ])leový, dole temnji žemlový, nahoe iVj ''^

2 mm ti., hladký, neprprášený, dole luíhle v hlízu až t cm 7' pr. ti.

napuchlý. L. husté, velmi úzké, útlé, k okr. zvolna zúž.. u t. za-

oblen volné, neist Ixdavé, pomakáním trochu okro\'é. na ostí

jemn zou'bkaté. \'ýtr. elliiu.. 4
—

5 ,".

\' erném, listovém humusu v háji u Libochoviek v ervnu 1916 sbíral

p. Fcchiner. \' obilí na kopci u Božkova (Mnich.) v ervenci IQIQ. Bylo by
tžko klásti ji pod C. dryophila.

c) Drobné druhy, ves)nés jarní.

C. tenacella l*er;s. i8ot. (A. h^-ngicaudus Schum.. A. stolonifer

jnn.gh.) P. houževnatá i provázková. Kl. i—2 om, lupenitý, obJs
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sklen., až rovn rozlož., hygrof.. > prosv. 1., suchý, hladký, špinav
aš šed hndavý. St. velmi dl., -tuha clast., asi i mm il., ro'urkoiv.,

hladká, lysá, medov hndá, dole prodloužená v tenký, vlášením po-

rostlý provazec, jenž ústí v zetlelé. hluboko pod zemí ukrvté šišce

borové. L. hílé, široce bich., u ti". skoT*. voln zaobl. \"ýir. ellipt.,

iré, 6—8 //. Cyst. na ploše i osití veHké. kulov., vakovité, sloup-

ktovité, ai5'to se sekrení apkou na temeini.

\' lesicli horovýcli z rovin až do hor obecná, v/.dy jednotliv a vžd}^

pod starými horovicemi, kde šišky opadají. Již v Ijeznu a dubnu a pak a/.

do konce ervence. Jest jedlá, ale málo vydatná. C. csculenta Wul. jest

totéž.

C. conigeiia Pers. i8oi. P. šišková. K>1. i—2 cm, tence hlaniu\

oble sklen., pak rovný, hladký, suchý, žemlov hndavx. T. vehrbi

dl.. I mim ti., tuhý, rourkoiv., žlutavý, dole tmavší, na basi brviitý,

krátce kocniijici. 1.. is't bílé, široké, husté, bich., volné. Cv&t

na ploše i misti veliké, dlo»uze tence válcoivité. Výtr. ellipt., 4
—

5 /».

Zpravidla picímu ze šišky pod zemi ukryté smrkové nebo jedlové vy-

rážející, asto _'— 4 pohromadC z jedné šišky. Mnohem vzácnji než ped.

.Strašíce, Zbirov, Jil«>vé (K).

C. adusta .sp. n. P. osmahlá. Jest asto vtší než ped., ale jim
velimi blízká. Kl. 1—2^, om š., 0'ble sklen., lupen., lysý, temn
osmahle šedo'hndý, asto s okrajní nnavou' páskoiu. T. 2—3krát

delší pir. kl., roviny, rmirkov., 2 mim ti., dlole plsnatý. ale nekoe-

mtvý, nahndlý. L. husté, tízké, k okr. zvolna zúž., lúlé. Výtr. ellipt..

.4—5 ."

Hlavn v listnat, hájích, v bezinách, asn z jara. Mnichovice, Kr,
Koblín, Libochoviky, .Struhaov. — Zdánliv C. tesquoruir. Fr. a C. pro-

tracta Fr. pipomínajíci, ale tyto mají šir. l>ich., šed hndavé I. Jest spíše

lilizce pibuz. obma ped., jenže neroste na šiškách.

C. strobiiina isp. n. P. smrková. Ped. tem píibuz.. ale maiohem

menši. Kl. 5
—8 mm, tence prirsviit. blan., níí^ce sklen., vždy cx-

centr., s hradovkovitým hrbolkem, bled .iem,lový, velmi hív^rof.,

s prosv. 1. až k temeni, lysý. T. dl., i mm ti., ibledý. celý sametov

pýitý, dole hrnbými, prstnaf rozdlenými koínky k piKrcíni šišky

pipjatý. L. husté, ti t. voln zaoblené, bilé, útlé, .široké. Výtr.

pemalinkc, ellipt.. '2^/2
—

3 ," Cyst. na ostí hojené, široce oste

kuželov.

Na smi kove šišce u Ceruošic v ijnu igiy sbíral p. Fechtner. Autor ku

podivu svou C. conigenu popisuje s pýitou stopkou, já však jakož i jiní

autoi vždy jen lysou vidli. Mimo to Fries popisuje jakousi var. pallcns

drobné postavy, která by se mohla na náš dr. vztahovati. Ale C. strobiiina

nejen drobností, koeny, ale i cyst. a výtr. od C. tenac. a C. conig. se liší.
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o Ticii SLimctový. plstiuitý, cklut^at:

a) J'tši lini li w hz Siicn>lií.

pui)io:iL'^ný

C. velutipes Ctvriis 1778. ()l>r. 57. ^(A. nig^riipes Bull., A. Aesculi

Schiim.) /'. sametová. Vbdy husté trsnatú, kl. 2—8 cm, šavnat
mkce mas., oble sklen., \YdK rozlož., hladký, lysý, za vlhka sliizký.

medov .žhitý. uprDstred tma\ší, na okr. ostrý, s ^irasiv. 1. Stopka

solidní, ztuha ela-

stická, málo delší

])r. kl.. 4
— 10 mm

tluítá, nékdy také

smákla, zluiá, í/c-

__^^^^_^^^^^^^^^^__ Ic temn kaštanová

dosti ])roídlé, š]>i-

iiave l)ílé. u t. vol-

n zaoblené, k okr.

\\vtr. válcov. ellip-

tické, k basi stáž..

7—9 ."

\\vznan;i honI);i.

/.inini na kmeiiecli a

paezech, hlavn li>t-

natycli. Pone se ob-

jevovati v listup. a

irvá pes zimu do

kvtna. \ Sude vehni

jbecná a dobrá jedlá

lioulia. Roste-li nkdy
iia paezu ojedinle,

/.ene pak do deva

|)ícdlouhý koen.

C. trochilus Lasch

183Í). (Fr.) P. ka-

štanová. Kl. I a.ž

2^ cm, tence mas., nejprv sklen., ale zálhy roi>n iifatý, uprosted
viríficklý, byg^rof., bndý až temn kaštanový, za sucha ižiemlový,

hladký, lysý, }ia okr. hust jciiin árkov. St. delší pr. kl. rovná,

I—2 mm ti., tuhá, elast.. tma\"ohndá, pejeiini pýitá, dole hust
bíle ])lstnatá a koenivá. ]>. dosti proídlé, bílé, šir.. u t. vvkrojen

(Jbr. 57. Collybia velutipes ( n r 1 1 > lahc /.nu'!!^
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zaoblené, violné. skoro trochu sl)ih;i\-. \'vtr. ixullniihle eUi])t., lo/*.

Rozeininuta páchne otli)orné.

Na zcini v jchlinat. lesich vzácn, jednotliv. 8—9. U BikíCjovíc (Ši-

mek), ve Stromovce ve stínu pod starými smrky. Hvzda.

C. iiaucoriaeforiiiis &p. n. P. naukonová. Zjev a velikost Naucorií

asi z pílj. N. pelluoilda. Kl. 2—2% cm. lence a prsvit, mas., nízce

sklem., asto excentr., ale pravid., mlce vmáklý, nejvýš liy^rof.,

hladký, lysý, za vlhka hndý s prosz'. /., za stieha kožuiv pleový,

pi^i usychání s tem^nou okraijní páiskou. T. málo delší pr. kl., i až

2 mm ti., dutý, elast.. pleový, dole hndý a bhivoii, hoiihovitou

koron potažený, ostatn hile útle hust pýitý. L. velmi proídlé,

naršovle pletov šedavé, u t. voln zaoblené a zde nej.širši, odtud

k okr. zvolna ziiž. Duž. houbo^v voainá. Výtr. podlouhle tup vál-

CQv., k basi šikmo stáž., bezbarvé, 10— 13 /'.

\' mechu v starém borovém lese u Hrusic v íjnu TO17 jednotliv. —
Jest prapodivná houba, Naucoriim úpln podobná, ale s bílým prachem výtr.

Jest to isolovaný typ toho rodu.

C. hariolorum Cand. 1804. P. -vštecká. Trsnatá. tence mas., kl.

2—3 cim, záhy nízce skkn. rozlož., úpln ly^v. hladký, ale nelesklý.

celý hust svraskalý, velmi hygrof., za vlhka jasn cihlov hndavý
za sucha ervenav pleový, pi osychání s okrajiní páskou s temné

prosv. 1. T. asi 2ikrát delší pr. kl.. 3
—4 utui ti., bledý, dole na-

lindlý, mkce elai5't. dutý. asto simaklý, celý sametové pistnatý.

L. velmi proidlé, nestejn šir., u . hluboce vykroj, a cde velmi

sir., k t. zvolna zi!iž.. tenké, lehlé, bílé. \^'-tr. krátce eUv.pt., k basi

stež.. 4
—

5 /I. Nevoní.
V zetlelém dubovém listí ve Hvzd a v diabasové rokli u .Slivence v kvt-

nu IQ20 (Weiss). Podobá se neobyejn mnoho Marasmius Orcades. je-li

trochu pobledlá, ano i 1. jsou stejn ídké, stejn zbarvené a stejné podoby

a konsistence.

C. pallida sp. n. P. bledá. Kl. 2^;] cm. trvale kiiželov., s tmavým

hrholem. tence mas., slab hy.^rof.. š])'inav bledý, s temenem .šedo-

hndým, i)i okr. s prosiv. 1., za i.-trdia bledý, s matným košov mk-

kým povrchem. T. rvelimi dl., elast.. pivdél vláknitý, a'si 3—4 mm
ti., dole 'neztluštlý, .šedobndavý, celý husté hile zrnité mrtnatý. L.

špinav blavé, bust, tenké, šir., široce pfirastlé, slkoro trochu shí-

hai'é, II t. mlce povykrojené, na osti vykrajované nerovné. Duž.

bledá, houboiv nonná. Výtr. krátce ellipt., 4
—

5 /'

Na zetlelém smetí v smíšeném lese ve Hvzd (opuka) v listop. 1917 •"obí-

rala pí. O. Zvinová. — Jest podivná CoUybie. nejasného pibuzenství, nej-

spíše násl. l)lízká.
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C. vestipes op. n. /'. chlupatá. Kl. 4
—8 cm. mkce "v-odnat ma>.

pluse sklen., liladký. 'svtle ukroNv, s hndým tu]>3Tni hrbolem. T
delší pr. kl.. t cm ti., rovný, zevn tvrdý, diol z'volna ztltištly

pruhovan \láknitý, šed(>hn'davý, jemn pyrity. L. široké, velmi

husté, hílé, útlé, vykrojen ]ii^itpojené. Duž. bílá. trochu -iistre ]>ách-

noucí.

\ c vlhkých, mechatych bezinách a olšinách na Pecnýni u Ondejova,

jednotliv, i), 1913. Pnbuzcr.stvo jest mn nejasné, snad by mohla také státi

za C. longipes. V literatue nenalézám nieho podobného.

C. marasniiformis sp. n. I\ špikovitá. Zevnjšek a velik. asi jako
Marasni. alliatus. Kl. 1— iVi cm, ploše sklen., pak rovn uatý, ne-

hrbola'tý. pravid. okronihlý. hladký, lesklý, kosov nariižovHe n>a-

hndlý, uprosted tmavší, tence ela'st. mas., slab hygrof., se sotva

prosiA". 1. T. 3—3krát delší pr. kl.. i
— iV^ mm ti., bledý, dole stah

rezavý, celý husté bíle odstáfe chloupkatý. L. sir. bich., útlé, bílé.

u t. úzkým úhlejin vykrojené a '?k'Gro sbíhavé. Dniž. bílá. "l^ez vn
Výtr. vejitoellipt., 6—7 .".

Xa zetlelém listí v habin pod Struhaovem jednotliv. 7, 1915. Pak lakr

u Libochoviek (Fch), Radotína, Karlštejna. — T. v stáí zhndnc. .Snad

jest C. laxipe? Fr. píbuznou. Zdá se byt teplomilnou.

C. myosurus Fr. 1821. P. drobuovýtrnstiá. Drobná, pravid., zjevní

asi C." conií>'ena. Kl. i^í;
—2 cm, pravidelný, nízce oble sklen., hladký,

hyf^rof., smutn ervenav hndý, za sucha bledší a pi okr. peútlc

šupinkatý (jakoby ojínný), tence prsv. mas., na okr. ostrý. T
málo delší pr. kl., stejn ti. li—2 mm), na basi zahnutý, pevné
elaist., celý iitle hile pomouený, hrubými dlouhými koínky s oko-

líím .spojený, bled hnda^^ý. L. pehusté, úzké, íitlé, u okr. krátkými

pehust promíšenc, u t. zaoblené, volné. Nevoní. Yýir. malinké

ellip-t., 2—3 11. Cyst. krátké, jehlicov., dole trochu ztluštlé, sporé.

Xa velmi výslunném, suchém borovém okraji u Mnichovic, jedn(M:liv

ke ke opadle pirostl.á. 10, 1917.

C. filamentosa sp. n. P. nitovitá. Kl. 3
—

5 cm, tence mas., záhy
rovn rozlož., aiehinbol., dloiibio úzce podvin.. s okr. 1. pesahujícím,

lysý, trochu hygrof., ale l>ez proLSv. 1., celý temn cervenohndý.

vrostlými vláken ky lakunovit rugosní, za sucha šedohndý nebi'

masov ervenavý. T. kratší pr. kl.. k basi velice mchat n-apuchlý.

cervenohndý. celý sametov dlouze bíle chlupatý, nerýhov. L. husté,

tenké, na ostí zubaté, nejvýš šir. bich., bílé. nkdy s nádecliem ru-

iový^m, na dn hriilb žebernaté. Dulž. bílá. houbov vonná. Xýxv.

ellipt., k batíi šikmo stáž., 5
—6 <x.

344



v jehliném humufeu v suché smrin nad Radotínem jednotliv na pod-

zim. Hra u Tehova, Mnichovice. — Nevím, co mám o této houbé souditi;

má velikou podobnost s C. asema, v jejíž spolenosti asto rostává, ale vy-

tknuté znaky jsou nápadné. Snad jest to jen variace C. asema. PlsC na basi ten
totiž nkdy vystupuje vysoko u mnohých druh. Teba dále sledovati.

C. Hedrychii sp. n. P. Hedrychova. Píbuzná a ipodobná C.

dryoph., osío trsnatá. Kl. 2—^/^ cm, tu|p zvoncov., sklen. rozLož.,

prsv. blan., hygrof., bledi žemtový, 2a sucha bílý, na celém po-

zirchu hrub proídlé osténkatý. T. 3
—

skrát delší pr. kl., 2—3 mm
li., bledý, tuby, posléz dutý, celý, zvlášt nahoe, tuhými ostnitými

šupinkami posázený, ma bia<sii pllsti ,s ckollím. spojený. L. b'ilié, za-

oblen volné, nejvýš husté a peuzouké, na ostí osténkaté. Výtr.

kopinaté, 4—5 fx.

V stinné smrin v jehlií u Karlštejna nad vodopády (vápno) v ervenci

1917. Jct pozoruhodný druh, niemu známému nepodobný.

b) Drobounké druhy, z hlízovitého sclerotia vyrstající.

C. tuberosa Bull. 1785. P. hlíznatá. Maliká, útlá, kl. 4—12 mm,
do^konale rov;ný, uprosted s malým hndaivým. brbolkem, bílý, hlad-

ký, lesklý, blanitý. L. velmi husté, špitnav blavé, nestejné dl., sbí-

havé, úzké. St. velmi dl., obyejn kivolaká, i mm ti., dutá, b-

lavá, odstále chloupkatá, vyrstající z tvrdého, 'veteno^vitého, 5 až

]o mm dl., uvnit bílého, zevn hndého, hladkého sclerotiia. Výtr.

ellipt., 4—5 M.

y lesích, hlavn na podzim velice obecná. Sclerotia vzí v uschlých hou-

Lách Lactarius vellereus Russula nígricans od loska ve vtším potu.

C. cirrhata Schum. 1803. Obr. 58. P. tásnitá. Ve všem- ped. po-

dobiná, pouze znanji prodloužená, mirmo odstálé chloupiky na do-

lejšku s dlouhými, bílými vlákónky, které se i v ploché šupinky

pemují. Sclerotium barvy bledé tvoí se mezi, lupeny r. Hypho-

loma a j. velkých hub.

Jako ped. v lesích na podzim, ale ideji. Mnichovice, Jevany, Ondejov,

Tebo (W.).

D. L. šedé, duž. aromatická.

C. rancida Fr. 1821. P. páchnoucí. Kl. 2—4 om, šedý až erno-

šedý. hladk>', ma okr. podvin., hrbolkatý, tuhý, se stíbitou jino-

vatkou zvlášt na okr., nehygrof., skoro islizký, zvoncov. sklen.,

tence mas. T. velmi dl., tuhý, rourkov., šedý až enavý, hladký,

.lysý, rovný, dole vetenovit koenující. L. šedé, husité, úzké, skoro
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bich., volné. Duž. ernavá nebo šedá, siln moukou vonící. Výtr.

ellipt.. 7
—8 fx.

V jehlin. i listn. lesích poblíž paez, ídce. Na podzim ipi6 v dubovém
lese u evnic hojn (Kav.).

E. Tc s trvalým prstencem:

C. mucida Schrad. 1794. P. slizká. Celá bílá, kl. 4— 10 cm, sklen.

rO'zlož., velmi tence mas., velmi slizký, trochu radiáln svraskalý.

^''ž<ž

^v;,v.'í|
;v\'a\\'cv^

Obr. 58. I. Coliybia aquosa Bull., 2. C. tuberifera Vel., 3. C. cirrhata Schm.^

4. C. asema Fr., 5. C. rosella Vel., 6. C. marasmiformis Ye]., 7. C. Casi-

miri Vel. — Vše v pir. vel., zvtš. výtr., C. cirrhata, v levo mladé stadium.

mkký, na temeni temnji olivový. Tr. delší pr. kl., 4—8 mm tl.^

válcov., dol mírn z.tluštlý, bílý, í trvalým, hlanitým, visutým

prstencem. L. bílé, proidlé, široce bich, u t. zaoblené, nkdy krátce

sbíhavé. Výtr. peveliké, kulaté nebo vejitokulov.. 15
— 18 ji.

Trsnatá, asto na kmenech bukových až vysoko do koruny, na paezech

bukových. V Železn. Horách na podzim 1918 (K.), u Zlína na Morav (Holub)..

— Jest ode všech Collybií nejodchylnjší a povahou výtrus skoro na rozdílný

rod poukazující. Má ješt 2 druhy velem a prstencem opatené blízce píbuzné,

jež jist ješt v Cechách budou nalezeny (C. megalopus Bres., C. laqueata Fr.).
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Pleurotus Fr. Hliva.

Veliké i drobounké houby, mkce nias'ké, s bílou dužninou.

bilýimi výtnusy (bílým prachem), jež rostou namnoze na stromech,

paezech, díví, ideji na bylinách a mechách. Kl. bud bez ten,
hbetem pirostlý, bu s teném pas-tranním nebo víee mén excen-

trickým, vžidy krátkým, solidním, elastioným. Kl. jen u málo kte-

rých bývá v miliádí spojen s teném blanitým závojem (velem). L.

bílé, vííce mén sbíhavé. Duižniina velikých druh aromatická.

Objevují seobyejin nahodile na rzných stnomedh, a to skoro

vestms na podzim, Mmohé jsou velmi vzácné a posud nedoko-nale

známy. V tropech, kde v pralesích jest mnoho druh ;Strom, budou

asi bohat zastoupeny. Saccardo uvádí všech 215 druh, z nichž

86 evropských. Velké drulhy jsou asto masité a dobré, jedlé houby.

Nejobyejnjší jsou: PÍ. corticatus, ulmarius, salignus, ostreatus,

serotiinus. Pi urování teba míti ješt r. Crepidotus na pamti.

a) Kl. s excentrickým teném.

a) L. daleko sbíhavé.

*
Kl. spojen s teném závojem.

PÍ. dryinus Pers. 1801. (Armil. dimiidiata Schaeff. 1770.) H. du-

bová. Velká, .statná, ztuha mais., kl. 5
—12 cm, tlust mas., okrouhlý,

ale silné excentrický, bílý neh blavý, lysý, hladký nebo s nezetel-

nými, polí!kov*itým'ií, svtle hndými šupinkaimi, na okr. podvin.

*r. 2—5 cm dl., I—2 cm ti., tvrdý, skoro devnatý, vodorovné

obloukovité vystoupavý, bílý, s tísnitým, ale záhy mizícím prsten-

cem. Závoj jen v mládí vyviinut. L. šiir., bílé, za s-uicha žlutavé.

velmi úzce a dlouze sbíhavé. Výtr. válcov., 9
— 10 \>.-

Na starých kmenech dubových, na dubovém díví, asto trsnatá. Ale také

na jiných listn. stromech. U Budjovic v srpnu 1913 (Simek).

Pí. corticatus Fr. 1821. H. korová. asto trsnatá, velká, mkce a

šavnat mias. Kl. 5
—

15 cm, nejprv kulov., pak sklen, rozlož, s pod-

vinutým okr., v mládí spojen s t. bílým závojem, jenž dlouho ostá-

vá na okr. kl. jako cáry, na povrhu nejprv s šedavou hrubou plstí.

jež se pak roztrhává v tmavé šupinky, excentrický. T. bílý, podél

vlákmltý, koenující, i>^,—3 cm ti., solidní. L. bílé, tenké a šir.,

proídlé, nkdy sirožlut nabhlé, v stáí nažloutlé, na t. dlouze sbí-

havé a sítnaté spojované. Nevoní. Výtr. válcov., veliké, šikmo na

basi stáž., 15
—16 fA.
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Na kmenech listn. strom (topol, vrb, jabloní, habr atd.). 8— lO. Ra-

dotin. Mnichov ice. na Cis. ostrov v Praze, Libochoviky (Fch), Tebo (W).

PÍ. tephrotriclius Fr. 1821. H. nasedla. Kl. 5
—

14 cm, tlust šfav-

nat nias., šedavý a šed s.poe šupinatý, excentriioký, na podvin.

okr. bíle vláknité plstnaíý. T. i cm ti. a 3
—

5 cm dl., lysý, slizký,

hladký, hec prstence, blayý neb trochu spimavý. L. velmi šir., tlusté,

ist 'bílé, dloube sbíJiavé a mutstorinf^sujicí. Nevoní. Výtr. dlouze

válcov., šikmo na biaisi stáž., 14—16 [i..

Xa smrkovém paezu u Jevan v íjnu 1918.
— Velmi vzácný druh, vždy

jen na koni férách rostoucí, ped. velmi podobný, ale nedostatkem velového

prstence se lišící.

** Bec závoje.

Pl. pometí Fr. 1836. H. jabloová. Kl. 5
—8 cm, lokrouhlý, silné

excentrický, elast. mas., znané prohliibený, podviin., hladký, bílý

neb slabé žlutavý. L. dosti proídlé, svolná a oddlené sbíhavé, bílé,

tenké. T. 4—8 cm dl, i—2 cm ti., ztuha elast., k basi ztenený,

bílý, na basi chlupat tísniltý, prohnut vzpímený. Diiž. bílá, aro-

matická. Výtr. vejité, 10— 11 m-

Xa kmenech jablcový-ch u Domažlic (Melzer 1914). Vzácný druh.

Pl. sambuclnus isp. n. Obr. 59. H. bezová. Kl. 6—12 cm, velmi

tlust a mkce mas., oknoulhlý, excentrický, trochu vmáklý, blavý,

ale tmavéji vrostle a mékce šupinkatý, na okr. oistrý, v mládí pod-

vinutý, beze všeho vela. T. 2—3 cm
Itllw,

8— 15 cm dl., devnaté

elast., sametové plstnaíý, ve dev dlouze koenující. L. šir., bílé,

liusté, zvolna a dlouze sbíhavé a zde anastomcKSující. Páchne silné

zvláštnrm aromátem. Výtr. válcov., stranou stáž., 12
|ji.

X^^a erném bezu (Sambucus nigra) na Karlov nám. v Praze, 10, I9I3>

Jest podivná houba, snad jen biologická odrda ped.

Pl. spodoleucus Fr. 1821. H. šedobélavá. Kl. 5
—10 cm, tence elast.

mas., pravid. okroaihlý, neb i spíše širší než dl., nahoe od t. úzkým
lemem, oddlený, ale i zde ješt krátkými 1. opatený, rovný, plochý,

hladký, lysý, vždy trochu svraskalý, na okr. rovný, šedavé naokro-

vélý. T. asi i cm ti., 2—5 cm dl., oblý, bledý, lysý, na samém okr.

kl. vetknntý. L. dotstti husté, šir., tenké, nestejn dl., krátce, oddá-

lené sbíhavé. Dulž. bílá, slab meun vonná. \'ýtr. úzce váloov..

ši'kmo stáž., 10— 11 jx.

Xa dubovém paezu pod Plecháem, 10, 1915. Jednotliv. Od Pl. ostreatus

již tvarem kl. rozdílný. Jest vzácný dr., Ricketi sám jej nezná, Fries praví,

že roste na bucích a dubech, Quélet uvádí ho z Francie.
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PÍ. cornucopioides Pers. 1828. H. miskovitá. Kl. 6— 10 cm, tlust

mas., tuhý, kozový nebo blá vy, holý, isklen., ale brzo mskovit

vmáklý (s vyzviižen. okr.), okrouhlý, se siln excentrickým, asi

I— 1>4, om ti., dosti dl., zahnutým, lysým, bílým, tuhým, solidním.

na basi pomakáním hndn-oucím t. L. husté, sir., aisito vlnité, bílé.

na t. svolná dlouze shíhavé a anastomiosující. Voní siln anýzcm.

Výtr. dlouze válcov., šikmo stáž., 12— 14 fx-

Na dubových kmenech ídce. Na Chuchelském vršku v ijnu 1919 sbírala

pí. O. Zvinová. Srovnej PÍ. corticatus, jenž má velm, šupinatý kl. a nevoní.

Odr. 59. Pleurotus sambucinus Vel., znan zmenš.

) L. vykrojené nebo nesbíhavé.

PÍ. lignatilis Fr. 1821. H. devní. Kl. 3—6 cm, pravM. okrouhle

sklen., jen nkdy laloon., bíle ojínný, nelesklý, do^ti tlust a ztuha

mas., na okr. lysý a podvin. T. 4
— 10 mim ti., excenitrioký, k ho-

ejšku zúž., tuhý, rovnž bíle ojínný, trochu útle mttnatý, l^eze

vší koTtiny. L. husté, úzké, tenké, mlén bílé, pirostle krátce sbí-

havé, ale nespojoivané. 'Páchne nqpíjemm moukou. Výtr. kulov.

ellipt., 4 M-

Na listna, kmenech. Na topolech na Císaském ostrov v Praze. 10, I9i(j-

— Význaný jakoby pokídovaným kl. a tenm.
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Pí. ulmarius Bull. 1790. H. jilmová. Statný, velký, bílý druh. Kl.

7
—30 cm, oble sklen., v mládí skoro krulov., blavé okrový, lysý,

'V stái políkovit trhaný, pezm elcnst., velice tlust mas. Tr. 5 až

8 cm dl. a 2—3 cm ti., bílý, v -mládí kuželov., trochu excentrický,

pak válcov., pevn elast., dole plstnatý. L. bílé, dosti husté, sir.,

široce piroistlé, u t. skoro zaoblené. Duž. bílá, siln píjemn
vonná. \'^ýtr. malinká, kulaté. 4—5 fx-

Xa kmenech listn. strom, jednotliv neb i trsnaté, vždy vysoko, na pod-

zim. Xa bucích u levan, na jilmech ve Stromovce, na kaštanu v Karlin (Zv),

u Ml. Boleslavi (Knr). — Jest jedlá.

Pí. gypseus sp. n. H. sádrová. Velká, kompaktn imas., blostná.

Kl. 5
—12 cm, tlust a pcATi onas., sa sucha skoro rohovíte ztvrdlý,

na povrchu nezmnný a nerozipukaný, s pod\n. okr., sklen., lyisý,

bílý, matný, bez struktury. T. i—3 cm ti., na basi velmi ztluštlj',

nekoenující, lysý, .matný, vždy siln prohnutý, za sucha co kost

Ivrdý, excentrický, hlíz k okr. kl. vetknutý. L. husté, dosti' úziké,

celokrajné, nejprv bílé, pak máslov nažloutlé, soitva na 't. sbíhavé.

Výtr. kulovité, 5
—6 ^i. Duž. ist bílá, siln houbov vonná.

Trsnatá, v dutin starého akátu u Troje v listop. 1917 sbírala pí. O. Zv-
inová. Celá houba dlá dojem, jakoby bj-la z bílé sádry vj^modelována, což i

její tvrdost potvrzuje. Domnívám se, že náleží do píb. ped. \'elum žádné.

b) Kl. s tenni postranním nho s tiepatrným teném.

a) Kl. vtší než J cm.

Pí. salignus Pers. 1801. (A. brumaHs Soop.). H. vrbová. Veliká,

šíavnat mas., v trsech na kmenech topol a vrb rostoucí houba.

Kl. 6—15 am, nízce isklen., s ostr\im, v 'mládí podvin. okr., tlust

mas., mkký, polokrnhovitý nebo spíše klínovitý, hladký, dosti

hygrof., šedav fialový, za sucha popela\K'- T. kratiký, asi i cm

ti., pevn elast., bílý, hrub dlouze chlupatý a otste rýhov. L. až

I cm šir., útlé, husté, sbíhavé, ist bílé, dlené, nespojované. Prach

výtr. bílý, konen trochu fialový a nahndlý. Duž. bílá, mkká,
siln píjemn vonná. Výtr. válcov., šikmo na basi stáž., 8—10 ,«•

Xa kmenech a paezech vrbových na podzim po celých Cechách i Morav
dosti hojn rozšíen. Tvoí nkdy obrovské trsy, až i m v prmru. Kl. na

nkterj-ch kusech jest klínovitý, basí ten objímající, na jiných skoro centrický

neb trochu excentrický. Jest výborná jedlá houba a svou velikostí vydatná.

V okolí Prahy nejastji jsem ji nalézal v údolí Radotínském.

Pí. ostreatus Jcq. 1787. (A. í'midiatus Bull., A. glandulosus Bull.,

A. nigricans Fl. Dan.) H. ústicová. Ped. úpln podobný, ale kl.
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vystcupavý, o ncO' menši, šed vroistle žíhaný, t. lysý, jen na basi

útle plstnatý, 1. dlouze sbihavé, jednoduché, hojn sitnat spojované.

Výtr. podobné.

Obyejn v trsech na kmenech a paezech rzných listna, strom, tak

zvlášt na jabloních, vl. oechách, lípách, bucích atd. Po celé zemi obecný. Jest

dobrá jedlá houba.

PÍ. petaloides Bull. 1784. (A. spathulatus Pers.) H. plátkovitá.

XI. 8—15 cm dl. a 4—6 om sir., miekce mas., podlouhle jazykovitý,

v pedu zaokrouhlený, k stopce zvolna zúž., na povrchu jemné

mkce mrtnatý, hndý neb i do ervemava. L. žlutavé, hui5té, sir., na

basi vidlené, sbíhav. T. až 6 cm dl., asi' i cm ti., elast. solidní,

koenující, postranní, tmav plstiifiiý, 1. oste od kl. oddlené. \'ý:r,

tup ellipt., 5
—6 fi. Duž. žlutavá, píjemn anýziorv vonná.

V smrí na zetielém paezu listnatém (buku?) pod Myšlinem u Mnichovic,

v záí 1913.

PÍ. serotinus Schirad. 1794. H. pozdní. Kl. 5—8 cm, opak vejitý,

tlust a elast. Imas., ploše skten., na okr. podvin., šedohndý,

s hndou plstí, která 'se pak roztrhává v drobné, tmavé šupinky. T.

postranní, asi 2 cm dl., 4
—6 mm ti., elast., s kaštanovou plstí.

L. husté, blozluté, široce pirostlé, pomakáním ernající. Duž.

blavá, siln aromatická. Výtr. tup elHIpt., 4—5 («

Na paezech a podzemních koenech listnatých strom, 8— 10. V habin

pod Ondejovem, Jílové (Mašek), Teboií (W).

PÍ. geogenlus Cand. 1804. H. pozemní. Kl. 5—8 cmí, došiti tence

mas., skoro okrouhlý, na basi v krátkou, i cm ti., vzpímenou,

elast. solidní, bledou, lysou stopku zúžený, na ostrém okr. dlouho

podvin., lysý, vodnat lesklý a asto nepravideln jamkovitý, oko-

ládov hndý. L. velmi husté, nešÍToké, na úpln postranním t.

zvolna sbihavé, ist bílé, pomakáním ervenohndé. Výtr. kulov.

ellipt., 5
—6 ^. Cyíst. na ostí i ploše hojné, tlustoblanné, rigidní,

kopinat špiaté a na konci zoubkaté. Voní slab moukou.

Ze zem v jehlin. lesích, pospolit, vzácn. V smrin nad Chuchlí v íjnu

1919 sbírala pí. O. Zvinová.

.S) Kl. menší než J cm.

PÍ. limpidus Fr. 1836. H. vodnatá. Kl. 2—3 om, lžicovilt>' nebo

levinitý, ploše rozldž., tence mas., v postranní stopku svotna^klíno-
vit sušený, hygrof., za vlhka vodnaté bílý, za sucha ist bílý.

L. bílé, husté, až k inserci sbihavé. Výtr. kulaté, 6 ft.
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Xa bukových a olšových vtvích, vzácn. 8—9. V Šumav na Plócken-

stein (Kav. 1919).

PÍ. septicus Fr. 1821. (PÍ. pubescens Sow. 1803.) H. blouká.

Jilaliký, bílý, pisedlý, úpln jako Crepiidctus variabilis. Kl. 5 až

10 mm, útle lupenký, škebloviltý, polokruhovitý, klínavitý až ledvi-

ni'tý, v postranní kratikou stopeku ku pavuiinatému myceliu pi-

sedající, zúžený, ist bílý, hladký, ale útle pýitý, s úzce podvin.

okr. L. husté, útlé, nestejn dl., bílé. Výtr. ellipt., 5
—6 //.

Na trouchnivých paezech bukových u Jevan. 8, 1917. Daleko vzácnjší

než Crepid. variabilis, jenž se ovšem ihned liší hnd zbarvenými 1.

PÍ. diabasícus sp. n. H. diabasová. Kl. 5
—10 mm, útle blan., cb-

vejitý, obyejn m'lce lalonatý, na basi ouškatý a postranní ne-

patrnou stopekou pisedlý, zevn lysý, nerýhov., hladký, šedo-

blavý, nebrAiitý. L. husté, dosti sir., 'S krátkými stídavé, šedé. Ne-

voní. Výtr. tence árkovité, dlouhé, 10— 12 /<.

Na holé zemi mezi travou na vypáleném stepním úklonu diabasového kopce

(s kížem) nad Motoly, v íjnu 1918. — V literatue není nikde nic podob-

ného.

PÍ. viaticus sp. n. H. pocestná. Maliký, šedý, bez vela. Kl. 3 až

5 mm, škeblovit sklenutý, matný, lysý, šedý, kehký, s úpln po-

stranním, dobe vyvinutým', asi i mm ti., blostným (asi 2 mm dl),

dlouze odsfále bíle chlupatým teném. L. skrovné potem, velmi

proídlé, delší a kratší stídavé, šedavé, dosti sir., tlusté. Xýiv. pro-

táhle vákov., na basi šikmo stáž., 5
—

7 //.

Na hladkých stnách, vyrytých vozem kolejnic a travou zarostlých v lesní

cest nad Hrusickou cihelnou, jednotliv. 9, 1919. Jest pouze ped. podobný a

píbuzný a pedstavuje s tímto patrn vlastní typ.

Pí. mitis Pens. 1801. H. jemná. Kl. i—2>^ cm, okrouhlý nebo

poiookrouhlý a k basi klínovit zúž., tenince mas., s kratikou po-

stranní plstnatou bílou stopekou, zevn bílý, jakoby pomouený,
CLsi do poloviny vráskovité árkovaný, s pokožkou guuiovit se

táhnoucí. L. husté, útlé, nestejn dl., pleov blavé. Duž. bílá,

houbovit oste Axnná. Výtr. tyinkovité válcov., prohnuté, 5
—6 f*.

Na ke trouchnivých, smrkových dev v trsech a nad sebou v na5í za-

hrad v Mnichovicích, o Vánocích 1915. — Jest to zimní houbika, Panus

stipt. velmi podobná, ale mkkostí, vráskováním a j. rozdílná.

PÍ. tremulus Schaeff. 1770. H. osyková. (A. epigaeus Sw.,

A. tephromelas Pers.) Kl. tenince mas.. 5
— 12 mm, ledvinitý, upro-

sted vmáklý, hladký, lysý, šedohndý. St. postranní, válcov., kra-

tiká, plstnatá. L. líské, proídlé, šedohndé, od st. oste oddlené.

Výtr. skoro kulov., 6—7 ,m.
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Na zemi mezi mechem a travou v škarpách lesních, vzácn, ale spíše snad

pro svou drobnost pehlížen. \' lese u Kunic, 8, 1913.

PÍ. terrestris sp. n. H. tmavolnpenná. Ped. píbuz. a podob. Kl.

I—2 cm, ztuha blan., sevné hily, s šedým tonem, hile plstnatý, na

okr. úzce povn., asto laloaiatý. St. 2—4 mm dl. a i—2 mm ti.,

oblá, bílá. L. proídlé, dosti sir., tuhé, nestejn dl., zvolna na t.

shíhavé, ernošedé. Výtr. vejitoellipit., 4—5 li.

Na holé zemi v smrin u Habru, v listop. 1914.

c) KL nejprv hheteni pirostlý, 1. v excentr. hodu shíhavé.

PÍ. applicatus Batsch 1783. (A. tephromelas Pers.) H. pipnutá.

Kl. tence mas., dosti ipevný, 4— 12 mm, okrouhlý, nejprv pohárko-

vitý, pak ploše roisloS., hbetem pirostlý, zevn popelavý až tmavý,

hladký, zetelné rýhov., za sucha ernavý, na okr. nkdy vlnitý neb

vroubkov. L. dúsú iproidlé, dosti tlusté, vlnité, nestejn dl., svtle

šedé, v stedu ústící a zde zaoblené, doisti šít. Výtr. krátce ellipt.,

4—5 <"••

Na trouchnivém díví, hlavn dub a vrb, na podzim, vzácn. Chudenice

(elak.), Radotín.

PÍ. pubescens Sow. 1803. (PÍ. septicus Fr.) H. pýitá. Kl. i až

2 cm, itence lupen., uschlý skoro kožoviitý, nej'prv' obrácený, 'pak ale

krajeáii daleko odsitálý a tím zdánliv stranou pirostlý, okrouhlý

nebo rzn laíonatý a ouškatý, na sterilní stran dlouze hile mkce

chlupatý. L. tenké, sbílhavé, proídlé, nejprv bílé, pak žlutavé. Výtr.

ellipt., k basii šikmo stáž., 5—6 /«. Cyst. velice nápadné, tlustostnné,

z šir. base oste kopinat zašpiatlé.
Na korách strom, na opadalých vtvích, v lesích a zahradách v let a na

podzim vzácn. Tebo (8, 1915, W).

PÍ. porrigens Pes. 1796. H. ušatá. V m&hutných, stechovitých

trsech. Kl. 6—12 cm, okrouhle štítioví,tý, na okr. podvin., ušaté

rozlož., mkce plíhý, bílý, lysý, tuh^ý, s plstnatou basí, nejprv te-

menem pirostlý, pak odstálý. L. hí\é, vetmi úzké, árkovité, v mládí

skioro žilkoivité. Výtr. skoro kulovité, 7
—8 f*.

Na kmenech jehlin. strom v pohorských lesích. V pralese na Boubín,

8, 1919 (K).

PÍ. hypnophilus Bk. 1860. H. mechová. Kl. 5—10 mm>, isté bílý,

bezstopený, stranou hbetem k listm^ mech pirostlý, útle

svraskale hrbolatý, lysý, jen u okr. trochu pýitý, okrouhle sklenuté

škeblovitý. L. dosti husité, nestejn dl., kremave neist bélavc, dosti

sir., u okr. kl. se sbíhající. Výtr. klínov., ellipt., 3—4 i^-
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Xa Mniích, Polytrichách, Climaciích ve vlhkých koutech lesních, v olši-

nách, vzácn. V olšin lesní u Kunic, 9, 1916.

Pí. perpusillus Fr. 1821. (Pl. subversus Scbm., A. applicatus

FK D.) //. útlouká. Útlý, drobný, bílý, na 'kre rostoucí. Kl.

5
— 10 mm, \'y<luté škebli (podobný, jedním bodem' stranou pirostlý,

blanit prisvitný, skoro lysý ineb jen spoe odstále chlouipkatý.

L. široce bich., bílé, demisí a kratší stídavé, proídlé, celokrajné,

v postranním bodu se sbíhající. Výtr. tup a široce válcov., k basi

šikmo krátce stáž., 8— 10 .".

Xa ke jablon u evnic v srpnu T916 (K), Šumava (K), Mnichovice,

Chuchle (R). Jest velmi vzácný druh, anebo spíše pro svou nepatrnost pehlí-

žený.

Pí. striatulus Fr. 1821. (Pl. striato-pellucidus Pers.) H. pruho-

vaná. Útlý, drobounký, šedav bílý, v mládí na povrchu mkce py-

rity, pak ale olysalý, blanitý, 7nélce rýhovaný, miiskovitý nebo

ouškoviiý, 'vykrojen pisedlý, mestopekatý, 5^
— 10 mm šir. L. pro-

ídlé, dloube a krátké, šir., bélošedavé, útlé. Výtr. elHpt., 8—10 f*.

V duté vrb v Dalejích u sv. Prokopa. 10, 1918. Jest vzácný druh.

b) Ochrosporeae. Hndovýtrusné.

Vymezení této skupiny jest dosti nesnadné, ponvadž barva

výtrus a prachu výtr. jest u r. Paxillus neurit hndavá, hlínová,

ano jisou i výtr. bezbarvé. R. Clitopilus jsme dokonce odtud \'y-

radili a postavili k Rhodosporeím, protože má ervené výtr. Také

v r. Naucoria vyškytají se výtr. skoro bezbarivé nebo šedav na-

hndlé. Teba proto rozumti skupin této tak, že zástupci její mají

po vtšin výtr. rezavé, medové, hndé nebo hlínové. Ostatn inutno

toho dbáti, že i výtr. r. Psalliota, Psilocybe a Psathyra nkdy pod

mikroskopem jsou hndé, i když prach je\'í se býti erným,

I. L. na t. sbíhavé a více mén sítnat spojované. Paxillus.

II. L. nesbíhavé nebo sotva sbíhavé, ale nikdy sítnaté.

A. T. vice mén masitý, tlustý i tenký, ale ne-

chrupavitý.
Kl. v mládí závojem is t. spojený, na povrchu

šupinatý, plstnatý, vláknit trhaný. Výtr. e-

povi't ostnité nebo hladké. Cyst. namnoze

labvico\'ité s ježatou epikou. Zvláštní aroma. Inocyhe.

Kl. lysý, .slizký, namnoze žemlový, s velem
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nebo bez vela. Výtr. hladké. Niitovité cyst. Duž.

hnojn nebo alkoholicky páchnoucí Hebeloma.

Kl. hygrof., neslizký, bez vela a kortiny. \'ýtr.

hndé, hladké. Cyst. nkovité. Nepáchne, . . Meliderma.

Kl. lysý inebo sametoivý, nkdy slizký, pavui-
natou' korltinou s t. aspo v m'ládi .spojený.

Výtr. hndé, jemine bradav. Cyst. žádné. . . Cortinarius.

Kl. lysý, slizký, hygrof. T. tenký, mkký,
vodnatý, bez kortiny a botky. Výtr. hladké,

hndé. Cyst. žádné Quercella.

T. vlákniit mas., solidní, závoj vyvitiut siln,

pak trvalý prstenec na t. zanechávající.

Devní, ideji pozemské dr PJioIiofa.

T. vláknit mas., solidní, závoj vyvinut, ale

prstenec na t. nezanechává. Silné aroma.

Devní druhy. ...,,... Flammula.

B. T. tenký, chrupavit rourkovitý.

Okr. dlouho podvin., s t. spojen bohatou kor-

tinou. Pozemní dr Weinsettlia.

Okr. kl. .v mládí podvin. Pozemní dr. (nkteré

devní) • • • Naucoria.

Okr. kl. rovný. Pozemní druhy, drobné, kehké. Galéra.

T. na basi obda^ný miiskovitou, malou pochvou Locellina.

C. Kl. bez t. (s malými výmink.), pisedlý neb

hbetem: pirostlý Crepidoius.

Paxillus Fr. echratka.

Šavnat mas., velké houby, s kl. více mén pravid., asto ex-

centrickým, na okr. siln ipodvin., ,s t. dobe vyvinutým, ,peivným,

mas., tlustým. L. na t. dlouze sbíhavé a zde .pínými žebry^
spo-

jované. Výtr. ellipt. neb kuloviité, hladké nebo osténkaté, hndavé

nebo skoro bezbarvé.

Zdá se mn, že by poslední druh (P. TVicholoma) ml býti

z tohoto rodu vylouen, nebo liší ,se od ostatních velmi m-noho.

P. inornatus Sow. (velká houba, 5—10 cm) na vápencové pd
rostoucí, jist ješt 'v Cechách bude nalezena. Rovnž tak P. ex-

tenuatus Fr.
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a) Kl. mkce mas., velký, 1. zeteln sbíJiav, výfr. hladké,

ellipt.

P. involutus Batsch 1786. (A. contiguus Bull.) C. podvimitá.

Velká, masitá, .zjevu ryzc. Kl. 6— 15 cm, velmi tlust mas., záhy

vmaiklý, až skoro nálevkoviitý, s okr. vehni podvin., plstnatc pý-

itýrn, hust árkovaným, hladký, lesklý, okrový, uprosted slizký-.

T. dosti krátký, i—2 cm ti., dol ztenený, tuhý, bleclavý. dole

hnd vláknitý. L. huisté, sbíhavé, svtle žlutavé, pomtakánlm rychle

hndnoucí. Duž. žlutavá, na ezu hndnoucí. Výtr. nestejnostrann

ellipt., 7
—

9 ft- slab narezavlé, hladké.

V lesích všeho druhu, ale také mimo les pod listnat. stromy, asto v ale-

jích, vždy v houfech a nkdy i po 2—3. Po celé léto a všude obecná. Po rych-

lém hndnutí dužniny i lupen neomyln a snadno se poznává. Jest vydatná,

dobrá jedlá houba, jenže se obyejn nesbírává. V mokrých olšinách a podle

potok lesních, hlavn v nižších a teplých polohách jest dosti hojnou odrda

var. leptopus Fr., s kl. nálevkovit vyhlubeným, tením, žlutým a tmavji šu-

pinkatým, s tením t., s 1. žlutými, na t. sbíhavými a hojn pínými žilkami

spojovanými. Konen také hndne.

P. aírotoraentosus Batsch 1783. C^. ernohuatá. Statná, mkce
mas. Kl. 5

—
15 cm, tlustý, skoro vždy nepravid., nejprv ploše sklen.,

pak nálevkov., na okr. podvin., celý mkce a jemn sametový,

hndý, na oikr. do žlutá. T. krátký, tlustý (2—4 cm), na basi ko-

enovit iprod loúžený, celý ernavou plstí pokrytý. L. husté, krátce

sbíhavé a na t. spojované, žlutavé. Duž. bložlutavá. Prach \'ýtr.

hlíinový, Výtr. okrouMe ellipt., svtle okrové, hladké, 5
—6 /». Voní

nakysle aromaticky.

\^ lesích jehlinatých na basi paez a mezi koeny nebo i mimo paezy
z podzemních koen, nkdy i po 2—3, po celé léto a po celé zemi obecná.

Velmi úhledná a ern sametovým t. lehce poznatelná houba. Jest jedlá, ale

mén chutná. — Jako rozdílný druh popisuje se ješt P. griseotomentosus Secr.,

s t. šedohnd sametovým, kl. hlínov hndavým a jen na okr. plstnatým. Jest

velmi vzácný. Posud obdržel jsem jej pouze ze Šumavy (Žel. Rudy. Hedr.).

P. Pelletieri Lév. 1848. (P. paradoxus Klchb., P. rhodoxanthus

Sdhw. 1805.) C. Pelletierova. Kl. 4—7 cm, tlust mas., ploše roz-

l-olž., s okr. tupým a vlnt zprohýbaným, mkce plstnat kožov.,

kaštanov hndý. T. krátký, i—2 cm ti., dol nápadn zúž., žlutý,

erveraohnd tekovaný, konen nahndlý. L. mas., tlusté, 5 až

8 mm š., na 't. sbihavé, vhiit kadehvé, nestejn dl. ^a na dn hojn
'pínými zebry spojovc^né, chrovioj^ žluté (!), pomakáTiím zvolna

hndnouci. Prach výtr. žlutohndý. Výtr. podlouhle ellipt., bled
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žlutavé, 10—13 fi. Cyst. na ostí Síporé, obrorv-ské, vakovit protáhlé,

žlutou šávou naplnné.
V lesích mezi mechem a jehliím jednotliv a dosti spoe, a ve všech

krajinách. — Význaný kaštanovým kl. a chromovými lupeny. Tím, že pí-
nými žebry povstávají rourky, iní pechod ke skupení Polyporaceí.

P. acheruntius Hunub. 1793. (,Merul. laniellosus Sow., Ag. pa-
nuoides Fr., Mer. cris,pus Turip., Canhar. Dutrochetii Mont.)
C. sklepní. Kl. 2—6 cm, tente a vodnat mas., na krátké, velmi

excentr. stopce z povrtíhu kl. visutý, ale také bezstopené pi-
sedlý, blavý, pak okrový a hndý, jemn pitislkle vláknitý, na

Tjilém okr. rochu podvin., plstnat pýitý, pak lysý, elliptiný,

okrouhlý i nestejn laloanatý. L. busté, tenké, k jednomu bodu sli-

zovitým hboulkQm znaenému a na io'kr. pošinutému :sbihavé, na

basi lalonat zprohýbané a labyrintická políka tvoící, nejprv
bílé s nádechem ržovým, pak žlutavé, konen hndé. Prach \'ýtT.

okrov hndý. Výtr. krátce ellipt., až skoro kulaté, bled žlutavé,

4—5 fi. Voní trochu anýzov.
Divoce v pírod roste na starých kmenech a paezech borových, ale to

bývá dosti vzácn, nejastji objevuje se na trámech ve sklepích a dolech, a to

po celé léto a rok co rok. Tak v Mnichovicích v našem sklep, v dolech na

Kladn (Z), v Duchcov. Lotou š u Slaného (Reis.). — Divoká forma má pi-

sedlé, nahlouené kl. barvy olivov žlutavé, plstnaté, vlnité, 1. olivov žlutavé.

b) Kl. blavý, m-as., drobný, na 0{kr. brvitý, 1. mén zeteln

sbíhavé, výtr. kulaté, drsn o^ténkkité.

P. Tricholoma Schw^. 1805. C. irúvková. Ma'lá, bílá, šavnat a

mkce mas. houbika tvaru ryzce. Kl. i—3 cim, ;sklenut sploštlý,

s dlouho podvin., dlouze bíle brvitým okr., na povrchu s vyniklými,

síovitými nitkami, uprosed nkdy žemlový, skoro sli'zlký, lesklý,

konen rozloiž., s okr. rovným, skoro nálevko'V. T. sotva delší pr.

kl., 3
—4 mim l., válcov., hust plstnatý, blavý, dole pomakáním

ernající, vycpaný, pak olysalý. L. hlínov špinavé, tenké, úzké, pe-
husté, iskoro sbíhavé. Duž. bledá, mírná, bez vn. Výtr. bled re-

zavé, nepravid. kulaté, krátce osténkaté, 4—5 /<.

V jehlin. lesích na holé, vlhké zemi, obyejn pospolit. U Mnichovic

asto od srpna do podzima. Kr, Hodkoviky, Chuchle, Radotín, evnice. Bude

asi všeobecn rozšíena, ale pro svou nepatrnost pehlížena.

c) Kl. olivový, mas., velký, 1. s&tv\a sbíhavé, výtr. kulovité.

P. nigricans sp. n. . ernavá. Zjev, konsistence i barva njaké

holubinky nebo ryzce. Kl. 5
—8 cm, dosti tlust a pevn mas., pra-
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videln sklen., nevyhlubený, s okr. velmi osrým. hladký, lysý, útle

radiáln sítnat žilkovaný, temné syt olivov hndý. T. zdéli pr.

kl.. asi I cm ti., do5ti neztluštlý, hladký, lysý. nevlákn., chrupav-

'if kehký, záhy velice dutý nahoe jakoby útle matn plstnatý,

na povrchu nerovný, olivov nasedly, nahoe okrov nažloutlý. L.

útlé, husté, neši., pevn elast., bílé, tia osti erné, lua t. velice sít-

nat pín žehernaté. Duž. bledá, sotva vonná. Výtr. vejitokulov.,

tlusioblanné, hladké, žlutavé, 8— lo .«. Cyst. na ostí hojné, oste

za&piatn jehlicov., dole tlustší. Celá houba konen zerná.

V suchých smrinách na zetlelém jehlií jednotliv. U Bezovjxh Hor

v srpnu 1920 (Fechtner). Jest zde hojná co rok a od lidí jako chutná, jedlá

houba sbírána. — Dle výtr. jakož i dle síEovité sbíhav. 1. jist k r. Paxillus

náleží, ale žádnému známému se ani nepodobá ani není píbuzná.

Inocybe Fr. Vlákníce. Obr. 60., 61., 62.

Namnoze drobné, až i útlé houby pozemní, s tence mas. kl.

(statnjší jest I. friimentacea, dulcamara. rimosa, Bongardii). Kl.

kuželov., hrbolatý, zídka kdy hladký, obyejn odstále plstnatý, až

i šupinkatý a ve vlákna sítnat radiáln roztrhaný. L. špinav až

hlínov zbarveny, se svtlým, 'pýitým. ostím. Okr. kl. spojen jest

v mládí ;S t. mizivou 'kortinou. T. dlouhý, tenký, pev^ný, solidní,

na basi nkdy hlízovit ztluštlý. Páchnou zvlášt rozemnuty zvlášt-

ním aromátem. \^ýtr. hndé, bud hladké, ellipt. nebo epovit ost-

nité. Cyst. na ostí i ploše (namnoze) veliké, lahvicovité, epikou
ostnitou okonené (sekret).

Akoliv vtšinu 'Inocyb na první pohled poznáme, pece jest

dosti tžko u pemnohých stanoviti druh, nebo zevnjškem jsou si

dosti podobny. Trhání kl. ve vlákna jest nkdy takové, že nevíme,

je-li to pls ve vlákna spojovaná nebo již pokožka ve vlákna roztr-

haná. Zde nic jiného nezbý^á než podrobné ohledání mikroskopické,-

ponvadž tvar a velikost wtr. a cyst. poskytují dobré a spolehlivé

znaky. Aroma hub tchto jest zvláštní, slouží patrn k lákání drob-

ných brouk (drapík), kteí v množství houbu rozhlodávají. Ino-

cyby jsou sice od Batailla monograficky zpracovány (120 dr.)

(Besancon 1910), ale jsem si jist, že jen v Cechách jich mnohem
více roste. Tomu nasvdují také studie Bresadolovy. Také

G. M a s s ee napsal monografii r. Inocybe (Lcndon 1904), ale tato

jest ješt povrchnjší než Bataillova. Saccardo uvádí všech

dr. 115. Starší popisy bez analysy mikroskopické jsou naprosto ne-

upotebitelné. eským mykologm bych co nejveleji doporuoval
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podrobné monografické zipracování tohoto rodu. Druhy z píbuz.
I. dulcamara a caesariata odchylují se od 'vlastních Inocyb velmi

znan, takže Woní se k r. Hebeloma z píbuz. H. strophosum. Ro-

stou hojn v let a ponou se v množství objevovat jíž v ervnu.

Nejvnce jich nálezném na slunných holinách a cestách lesních, na

písinádh, suchých pahorcích, vždy spíše mimo les nebo ve svtlých

hájích. Nejvíce druh hostí nižší, teplé polohy, zvlášt i podklad

vápenný. Pro svou drobnost a praktickou bezvýznamnost bývají od

huba opomíjeny. Jedlé nejsou žádné a mnohé j^sou jist jedovaté,

tak známo to jest o I. rimo'sa, o I. fastigiata. Otravy špikové zavi-

nny bývají asi žemlovými druhy, jež na pahorcích ve spolenosti

špiek rostávají.

Nejvýzinanjší a nejiznámjší druhy jsou: I. asterospora,

praetervisa, carpta, lanuginosa, destricta. descissa, Trinii, geophylla,

scabella, lacera, cincinnata, fastigiata, rimosa, dulcamara, caesariata.

1. Výtrusy ostnité nebo ržkaté.

A) Kl. ve vlákna roztrhaný.

I. umbrina Bres. 1884. V. hnédá. Kl. syté, ale smutné kaštanov

hnédý, 2—3 cm, hladce vláknitý, záhy ve vlákna (na bílém podkladu)

roztrhaný, význané kuželov. s olstroa Špikou, v mládí s hojnou
Ibílou kortnou na zlomeném okr. T. delší pr. kl., 3

—4 mm ti., na

basi trochu ztluštlý, ervenavé hnédý, válcov., solidní, pevný, hrubé

vláknitý, nahoe ojínný až mounatý. L. nejprv šedav bélavé, pak

hlínové skoicové, bust, vykrojen pisedlé. Sotva páchne. \ ýtr.

obdélné, tupé, krátce hranat epovité, 8— 10 /". Cyst. krátce baaté,

epikou opatené, ^na ostí i ploše.
«

V lesích všeho druhu, jednotliv, po celé léto všude hojn, a nikoliv

obecná. Podlouhlými výtr. hned se liší od násled., jíž se velmi podobá. —
V buinách u Jevan nalezl jsem varietu (var. lacvis m.) s cyst. protáhlejšími,

bez epiky, výtr. pouze oste hranatými, tverenými neb krátce obdélníkovými,

I. poranním ern hndnoucími. Radno ji ješt dále pozorovati.

I. asterospora Quél. 1879. V. hvézdovýtrusná. Kl. 3
—6 cm, upro-

sted tlust mias., kuželov. zvoncov., pak rozlož, a hrbol., hSadký,

hnédý až ernohnédý, mimo tmavý vrchol v etné žilky na bílé pude

roztrhaný. T. ervený až ernohnédý, hladký, ?i^ basi obízné kulo-

vité hlízovitý, ztuha vláknitý, :Solidní, celý jemn bíle pomouený.
L. šir. bich., isté bílé, pak olivové hlínové, s bílým ostím, zúžen

pisedlé. Duíž. kl. isté bílá, v t. naržovélá, nesnesitelné páchnoucí.
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Obr. 60. I. Hebel. strophosum Fr., zvtš. výtr. a cyst., 2. Inoc. lacera Fr.,

jako ped., 3. I. mammosa Vel., jako ped., 4. I. destricta Fr., jako ped.,
5. I. Gintliana Vel., jako ped., 6. I. umbonata Quél., jako ped., 7. I. lucifuga
Fr., jako ped., 8. I. geophylla Sow., jako ped., 9. 1. cincinnata Fr., jako ped.,
10. I. lutescens Vel., jako ped., 11. I. perpusilla Vel., jako ped., 12. I. relicina

Fr., jako ped., 13. I. Cavinae Vel., jako ped., 14. I. scabella Fr., jako ped.,
(také mladé stadium). 15. 1. caesariataFr.Jako ped., (mladé .stadium), 16. 1, abjecta
Karst., zvtš. výtr. a cyst., 17. I. uliginosa Vel., — Celé houby jsou vesms

slab zmenš.

Výtr. kulov., epovit ostnité (ostny kratší pr. kl.), 8— lo.w. Cyst.

krátce široce baaté, s epikou, 35
—40 /«.

V lesích všeho druhu, v tráv na lesních cestách, na jehlií, jednotliv

z rovin až do podhoí hojná. Statná, velká, lehce již zevnjškem poznatelná

a mikroskopicky hlavn kul. výtr. vyznaená. U Prahy roste hojn ve Stro-

movce. Po celé léto od erv.ia.

I. praetervisa Quél. 1881. V. hlízkovitá. Kl. 3
—4 cm, tence mas.,

dosti pevn}"-, kuželo-v. až zvoncov. sklen., pak rozlož, a hrhot., že-

mlov žlutý, ihladký, hedvábn lesklý, hrub husit radmln vláknitý

a velmi trhaný. L. husté, u t. vylkroj*ené, bledé, pak sedav lilákové,

konen hndé. T. velmi dl., 3
—

5 mm ti., bílý, ziprohýbaný, stuha

el/ast., lesklý, na konci ipoprášený, na bhsi s kulovitou hlískou. Výtr.

kulov. ellipt., ostnit ježaté, 10 fi. Cyst. lahvicov., na konci ježaté.

Páchne odste pavkem.
V lesích a hájích, poblíž paez a mezi travou a mechem jednotliv, od

ervna do srpna všude hojn. Tvarem, zbarvením jakož i blízkou snadno po-

znatelná.

I. decipiens Bres. 1892. V. klamivá. Podivný druh, velikostí, tva-

rem a barvou s ped. stejný, ale žlutavý kl. se na ipovrchu ve vlá-

kénka netrhá, nýbrž zstává tím kuželov. do ipoloviny hladké a

ostatní kl. se trhá 'k okr. v pitisklé, drobné šupinky. Za vlhka jest

velmi slizký a výtr. jsou vtší, ostnité a pouze hranatými (asto

4hrannými) promíšené. Cyst. lahvicovité, vehni' veliké.

Ve vlhké tráv v údolí podél potoka nad ernošicemi, 7, 1918. Rostla

tu také ped., takže jsem mohl ob porovnávati. Bresadola uvádí ji z Tyrol

a Ricken z í^mecka. Myslím, že bude hojnjší, ale nerozeznává se od ped.

I. albipes Gl. 1880. V. blonohá. Velikois-ti i varem úpln po-

dobná a píbuz. I. praelterviisa, ak: kl. syt zjlaltožkitý, dlouho kuže-

k)v., sikorio dlo erveinJohndava, lesklý, v hrubá vlákna trhaAý, t.

ztuha solidní, oa basi v hlízu neztluštlý, celý drobounce šupimkat

ímrtnatý, pak lysý, hladký, skoro rohovitý, v mládí žlutavý, pak bílý,

C)^st. králtké, vedle lahvicovitých úplné kulovité, bez z)oubk.
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Obr. 6i. I. Inocybe obscura Pers.. zvtš. výtr. a cyst., j. I. pedicellata Vel.,

jako ped.. 3. 1, albomarginsta Vel., jako ped., 4. I. glabrescens \\-\.. jako ped.,

5. I. avenacea Vel., jako ped., 6. I. picetorum Vel., jako jied., 7. I castanea
Vel., jako ped., 8. I glabripes Vel., jako ped., g. I. Fechtneri ^"el., jako ped.,
10. I, Rohlenae Vel., jako ped.. 1 1. 1, corydalina Quél., jako ped ,

12. 1 Reisneri

Vel., jako ped., 13. I. demitrata Vel., jako ped., 14. I. mitracea Vel., jako ped.,

15. I. collivaga Vel., jako ped., 16. 1. Godeyi Gih. Weinni., jako ped.. 17. I. geoph.
violacea, jako ped., houba v mládí, 18. I. autumnalis Vel., ig. I. Olgae Vel.

Veškeré druhy jsou o nco zmenšeny.

L. bledé, pak makov šedaivé, konen hndé. Vvtr. ellH-pt., oistni.t

epovité, 10— 13 .".

Na výslunném pahorku ve spolenosti Leptonií, Helianthem. vulgare, Tri-

folium montanum u Hrusické cihelny, 7, igig, na suchém pahorku u Lod-

nic mezi pod. vegetací (6, ig2o). — Posud známa jen z Francie. Popis autorv

nápadn se shoduje.

I. hiiilca Fr. 1838. V. roztrhaná. KL i>4.—3 cm, zvoocov. sklen.,

široce a obyejn špiaté ern hrboL, olivov hndý, pak erveno-

íindý nebo také nažloutle hndavý, 'V -mláidí bíle p.listoal'ý nebo' bíle

\'liákni'tý, v stáí nia okr. bíile pllis-tnatý, hladký, lysý, hedvábif vlák-

nit lesklý, konen ve viláknia rozcrhianý. T. soit-va dMakrált delší

pr. kk, blledl (niaenvenallý, vliálknítý, n.a konci imrtoaitý, 2—4 mm ti.

L. bílé, piak oliivoiv hodiaivé. prioídlié. neobyejn široce bich, až

skloTo trojhrainné. Duž. v kl. bíilá, v t. ervenavó, siln páchnoucí.

Výtir. vel'mii podlouhlé, trochu mikivené a jen nízce hrbolat hra-

naté, nkteré -skoiro hladké, 9— t 1 fi. Cyst. na lostí í ploše, krátce

baaté (40
—

45 .«), zubaté, na ostí mimo to jiné kiílioviii mcbaté.

Na suchých, výslunných mateídouškových pahorcích u Mnichovic asto,

vždy pospolit. 5—8. Velmi charakteristický druh zbarvením i oste sešpiat-

lým kl., jakož i výtr. a malými cyst. Jest to jarní druh, nkdy již na konci

dubna se objevující. Také u Modan (Viniklá). Kivoklátu (Ambrož), Mo-

tol (Kšp.).

I. mírabilis sp. n. J^. podivná. O ndo menší než I. mutica. Kl.

3
—4 am, rozlož., vždy se stedním ostrým hrbolem, hnd (okrový,

nejprv trochu plstinaft šupiínkatý. pak hladký, leskna\K' a ve vLáíkna

trhavý, dosti, tuhý a mia-s. T. o málio delší pr. kl., noxmý, tuhý, dole

r.ezliluštlý. 3—5 mm ti, hladký, lysý, vlákniltý, nahoe slab

mirtnatý, nejprv bílý, pak ale (také poimaokáníím) temné špinav

hndý. L. haiisté, útlé, sir. bich., u it. vollné, bílé, pak okrov hlí-

nové, s bílým ostím. Nevoní. Výtr. 4hranné (sotva obdélník.), nízce

hranat epovit, malé (5—8 ,«). Cyst. prapodivné: pedlouze ty-

inkovité, dlole neztlustlé, asto zaškreované, nkteré dokonce
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Obr. 62. I. Inocybe praetervisa Quél., 2. I. asterospora Quél., 3. I. albicans

Vel., 4. I. carpta Scop., 5. laevigata Vel., 6. I. putilla Bres., v levo cyst. a výtr.

var. semiorbicularis Vel., 7. I. umbrina Bres., 8. I. pannosa Fr., 9, I. Casimiri

Vel., 10. 1, pallida Vel., 11. 1, lanuginosa Bull., 12. 1. rostrataA'l., 13. 1, petiginosa
Fr., 14. I. macrocystis Vel., 15. I. hiulca Fr., 16. I. globocystis Vel., 17. I, calida

Vel. — Veškeré druhy slab zmenš., ale výtr. a cyst. velice zvtš.

vidleiiié, 2—3krát oliánkované, jen nkiteré krátce úzce lahvicovité,

na temeni zubalté.

V teplých píšináoh borových u St. Lysé v kvtnu 1920 hojn, — Jest

píbuz. I. mutica a hiulca, ale utváením cystid (i na ploše 1.) ode všech zná-

mých velice rozdílná.

I. putilla Bres. 1887. F. maliká. Kl. i>2—3 cm, kuželov., pak

rozlož, a oste hirbolL, sedave hndý neb i svtle šedavý, vláknit

hedvábit hladký a lesklý, oJiz. v 'stáí triochu ve vlákna trhavý. T.

váloov., dole niezitlu.štílý, bled naržovlý, hladký, vláknitý, nahoe

ipOimotuený, 3
—4 mim iil. L. blavé, pak šed hlmoivé. Duž. v kl.

biljavá, v t. arvenaivá, siln páchnoucí. Výtr. skoro podlioiihlé,

oste hranaté, sotva ccpovitc, 8— 10 //. Cyst. vešké, baaté, zubaté.

V rzných lesích suchých, vzácn. ()—8. V okolí Mnichovic asto. ev-

nice (K), Hvzda, Radotín, Zbraslav. — Drobný druh, význaný hladkým,

šedým, na okr. blavým kl., který se sotva trhá na vlákna. — U Roblína v tep-

lých dubinách (na vápn) nalezl jsem odrdu (var. semiorbicularis m.) s kl.

.šedým, hladkým, lesklým, zaoblen polokulatým. Cyst. jsou pedlouze hrdlo-

vit protáhlé (70—80 /' ). tlustostnné, výtr. klínovité, oste hranaté, menší

(7-8/0.

I. nitida sp. n. V. lesklá. Kl. 2—35^ cm, oste kužeJov., na temeni

hndý, oataitn svtle šedaiv žemlový, až svtle lišklOA^, velice lesklý

a hladký, ve vlákna roztrhaný. T. tuhý, hladký, na hndé pd
útle bílle vldknký, dole konen hndý. L. husté, temn šedé hlínové,

s blavým ostím. Výtr. podlouhle klínio^vité, pouze hranaté, 10 až

12 f4. Cyst. kulovid nadmuté, nkteré a' krátkou špiku 'Stažené,

s epikou nebo bez ní. I nerozeminuta siln páchne.

V lesích Jevanských, v zái 1918.
— Ped. blízká a snad specificky roz-

dílná.

I. soluta sp. n. V. hladká. Píbluz. a pod. I. putilla. Kl. 2—3 cm,

záhy rozlož., s tupým, nízkým hirbodem, hladký, lysý, hedivábn

lesklý, šedobnidý s erným temenem, záhy v hrubá vlákna ro»z-

trhaný a také pi okr. rozštpený, dosd mas. T. delší pr. kl., 2 až

3 mm ti., tuhý, rovný, vlákniitý, na basi málo ztlnštlý a zde pak

nahnclílý, ostatn špinav blavý s odstínem masovým, nahoe po-
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moueny. L. luisité, široce bich., nejprv blavé. pak - knov hndé,

s bulým oistríni. Výtr. sitejmostrann 4hran.né, sotva epovilié. jen

hrbolaté. 5
—6 /t.Cyst. malé. lahvioov.. asto bez epik}-. Nepáchne.

Na hbet Krkonoš sbíral p. dr. A'. KavDW 7, 1918. \' hluboké, vlhké

smrin u potoka nad Mcnicemi (podhorská poloha s Arnica mont., velmi

studené stanovisko) v ervenci 1919. — T. bývá dole bíle plstnatý.

I. calida sp. n. /'. teplá. Gracilmí. s hndjTm kl. a blu^itmým t.

lvi. 1— iK- cm, itence mas., nejprv ustre kuželov., pak rozloS.

s ostrým lirbolkeui, hndý, hladký, konen ve vlákna roztrhaný.

T. dl., rovný, 2 mm ti., rohioviit ]>e\-'ný. ist bílý, hladký, w celé

hoejší ásti mrtntaitý. doile ínehMznatý. L. ši/r. bich., hnsté, u t.

volné, nejiprv bílé, pak šeohilírncA^^é 15 'blavým oslíim. \'vtr. krátce

ohdélnikovc.Qt\)o\\\.h rohaté. 8/'. Cyst. veliké, lahvic'^., zoub. Slab

páchne.
Na výslunných, vyhívaných jižních úklonech mezi nízkým habím u Mni-

chovic (nad dráhou). 7, 1919.

B) A7. ve vlákna neroztrhaný, plstnatý nho šupinatý.

a) Kl. plstnat hladký, nesíipinatý.

I. umbratica Ouéil. 1883. (1. infida Peck.) V. stinná. Statná, mas.*

íjlavá. Kl. 3
—4 cm, rozlož., astto se zprohýbaným lokr., nizce iiup

a šiircce hrl»l., dosti tlust ma-s.. blový, s odstínem šedozrým, ra-

diáln pitiskle leskle hedvábit plstnatý. T. rovný, pe\-tný. solidní,

tluistý (4
—6 mm), blový, hladký, Sídtva vláknitý, nahoe picmou-

ený, dole s oste obroubenou hUzkoiL L. husté, široce bich., nej-

prv blavé, pak hlíinošedé, na ostí bílé. Duž. bílá, nemmlivá, silme

pálchnoiicí. Vý-itr. ^plodiouhilé, h/ribolaté, 10—12 /». Cyst. nadmut

laliAnicov., zoubkaité.

\'e vlhké tráv na kraji lesrí u Kunic, 7, 1917. Ricken uvádí ji jako vzác-

nou. Bresadola praví, že duž. v t. dole žloutne, což nevidím. Rozhodn roz-

dílný dr. ode všecli s ostnit\'mi výtr., nebof kl. se ve vlákna netrhá a není

šupinatý.

I. pallida sp. n. ]'. bledá. Kl. i>4
—

3 cm, dlouho kuželov., pak

roz,lož., vynikle tup hrbol., Hence mas., svtle šedav žemlový nebo

špinav žlutavý, uprosted tmavji tckrový, na po^vrchu 2> hustá

jenmiá vlákim, roistrhamý, hladký, hedvábit mkce plstnatý. T.
dvakrát delší pr. kl., !—2 mm ti., ist bílý, hust bíle mrtnat

mounaiý. i., husté, útlé, sotva bich., volné, nejprv bi'lé, pak šedavé

(do ržová X. s bílým ostím. Výtr. podlouhlé, krátce hrbolaté. 10 až

12 fi. Cyst. veliké, itupé. baaté, zoubkaté. Páchne il ste.
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Na suchých, výslunných, kopcích v okolí Alnichovic asto, ve spolenosti

Helianthem. vuigare, Th3'mus, Phleuni Boehmeri, Trifol. mont. Vtší, stat-

njší dr., blošedavým, pistnat vláknitým, hedvábitým kl. a ist bílým, mrtna-

tým t. význaný. Také na ípu (Nov.).

I. laevígaía 'sp. n. V. uhlazená. Kl. 2.^2
—4 cm, rozlož. ,y vyniklým

tmavohndým hrb.olem, smutné hnédý, úpln hladký, za vlhka iskoro

slizký, ve vlákna neroztrhaný, paprskovit hedvábitý, tence mas.

T. velmil dl., 23^2
—

y/2 mm ti,.,
k basi zvolna ztluštlý, ale nehlíz-

natý, hladký, nejprv isté hily, pak bled ervenav hndý, nahoe

ponnouený, solidní. L. bitoh., dfcuho bílé, pak hled hlínové ^s bílým

osltím. Duž. hndé žemlová, bez zápachu. Výtr. obdélníkové, s vy-

niklými ostny, 10 .". Cyst. lahvicov., zonibkaté, 40—45 /'.

V pralese pod Boubínem v Šumav, 7, 1914 (Hejny). V mokvavé raielnié

ve \'ídrholci u Bchovic, 6, 1919. — Jest znamenitý druh.

I. rostrata ,sp. n. V. zobanifá. Menší druh. Kl. 2 cm, sklen., Im-

davý, s dlouhým, lizkým, tupým zobanem, hladce hedváb. les\kiý,

tence mas. T. velmi dl, 2 nnn ti., rovmý, pevný, solidni, inahoe

poprášený, vláknitý, nehlíznatý, bled okno-vý. L. husté, útíé, široce

piirosidé, pín huat vrásiité, svtle okrové s bílým ostím. Výtr.

malinké (6—7 ,«J, tyrhrainnié »neb kosníkovité, hrbolaté. Cyst.

•0'brovské (qo 11), válcov., dole troch ti ztluštlé, zubaté. Siln páchne.

A' (liil)iiiách u Chlumce (Rig. 8, 1915), evnice (K), Roblín.

I. petiginosa Fr. 1821. V. povuinatá. Gracilliní, malý druh. Kl.

I—2 cm, kuželoiv. s Madkým, oHiK^ov zahndlým 'hrbolem, žemlový,

bíle pavuinatý, neitrhaný. T. ervena\'ý, soliidiní, Iuhý, hladký,

vliáknitý, celly bíle poprášený, ma basi s kulov. Mízkou. L. bledé

žlutavé, pak šed olivové, na ostí bílé, nehusté, volné. Výtr.

3
—4hra(nné až kl'íinoviité, tup epovíté, 6—cS ft. Cystt. pedlouze

lahiVioov., tlustOiStinné, žluté. Skoro bez zápachu.

V lesích na svtlých holinách, v habinách, 6—8. Hrusice, Struhaov, Mni-

chovice, í.ibochoviky (F), Pelou (Fricova), Radotín.

I. albicans sp. n. V. blavá. VeVice f^n-acilní, drobouká. Kl. 5 až

]o mm, sklcro blainitý, kuželov. sklen., s malcu, lysou, hndou bra-

davlkou na temeríil, celý blošedou mkkou plsti pokrýitý, na okr.

bkvý. T. dvakrát delší pr. kl., teninký (t mm), asto kivolaký,

snsL baisi bíle plstnatý a dlouhými brvami vnený, pleov bndavý,

celý jeiTTin bíle poprášené pýfitý. L. husté, útlé, bicb., u Jtr. za-

oblen ivlclné, isté bílé, pak žlutav krémové. Výtr. skoro klímov.,

krátce epovíté. 7
—8 /'. C}-st. protálile lahvicov., zoubkalté. 50 /».
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\' habin na Boukalov stráni u Mnicliovic. 8—y. Buiny u Jevan, Seno-

hraby. Na holé zemi jednotHv. Podobá se drobným Naucoriím. \' mládí jest

celý kl. mimo hndé tím blostn plstnatý. Nemže býti spleten se žádným

jiným druhem.

I. pannosa Fr. 1821. V. dnobounká. Nejvýš útlá, drobná, zjevu

Naucorií. Kl. 5
—10 mm, trvale kušelov. s hnédavýtn zobanem,

tence blamiltý, hygrof., špinav okrov hndavý, za sucha blav ko-

šový, zvliášt v mlái bíle vlásenitý, bliadký, ne\trhavý, bez šupi-nelc,

na okr. nkdy vroubkovaný. T. l., teninký (yí
— i mm), kivo-

laký, bledý, pozdji hinid!ai\'ý mebo žemlový, celý mrtnat pýitý.

L. nejprA^ skoro bílé, pak skoricjové is bílým o,stím, tlusté, proídlé,
volné. Výtr. ellipit., ostnitc ješaté (mebranaté). '8—9 /u. Cyst. ba-

até, lahvicov., nápadn tlustostniné, žlutavé, 40—50 \í.

Na holé zemi v dubin na již. teplém klonu na Plechái u Mnichovic

hojn. 7, 1916. Chuchle (R). — A^ýborný, dobe charakterisovaný druh, ale po-

pis autorv jest chudobný. Uvádí se z Ruska a Nmecka.

b) Kl. odstálýmí šupinkami pokrytý.

*
Výtr. podlouhlé, hrmuit epovUé.

I. carpta Sdop. 1772. V. vlnatá. K\. 2—4 cm, kuželov. zvonicov.,

mkce vlnat vlálMitý, k temeni odstále drobn šupinkatý, v rz-

ných odstínech hndý. T. válcov., 2—4 mm ti., vláknilrý, trochu

šupinkatý, bled hndavý is erveným odstínem, nahoe pomouený.
L. široce vTykrojené, blavé, pak skoicov hndé, široce bich.

Výtr. obdélníkové, tup hranaté, 10— 12 ^. Cyst. lahvicov. veliké.

Slab páchne.

V jehlinat. lesích hojn. Struhaov, Hrusice, Hvzda, Radotín, Cesko-

mor. Vys. (K).

I. globocystis sp. n. V. kulocysta. Kl. diostti mas.. 3
—4^2 cm, roz-

lož, s vyniklým ernohndým hrbolem, hladce leskle plstnatý, ku

stedu útle pitskle šupinkatý, 'mdné hndavý. T. delší pr. kl.,

3
—

5 mm ti., dole hndý, nehlíznatý, nahoe bledý a poprášený,

hladký, lysý. L. široce bich., husté, u t. vykrojené, nejprv bledé,

pak šedé s bílým ostím. Výtr. klínovité nebo 'Obdélníkové, vždy
znan protáhlé, epovit hrb., 12—14 /'. Cyst. obrovské, peširoce

ellipsoidicky vakoviité až sikorlo kulov., v hrdlo nezúž. (30 /' šir.).

Jen nkdy jsou nkteré v krátké hrdlo staženy. Páchne inocybov.
Na stnách potok v lukách a lesích pospolit. 6—9. U Mnichovic na více

místech, íany, Libochoviky (F). — T. pomakáním hndne, nkdy jest

dole až erný. I. flocculosa Berk se zdá býti píbuznou, ale jest nedostaten
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popsána. Podivnými cystidami liši se ode všech Tnocyb. \ kulaté, mají na

temeni epiku.

I. macrocystis sp. n. V. cystidová. Kl. 2—4 om, dlouho zvoncov.,

pak liozlož. a tup hrbcl., žemlový, itprasted s[ hrubými sirupovi-

tými šupinami, osta:tn mkce pltsitnat vláknitý a xnkice šiupinkatý.

T. sotva delší pr. kl., 3
—

5 mni ti., rovný, ituhý, istejn tlustý,

hladký, masové iiaervenalý a skoro celý bíle poprášený. ].. velmi

proídlé, tlusté, blaivé, pak hlínov skoicové, neši., u t. volné.

Výtr. malé (6
—

7 (j.). k basi zvolna zúžené klínovité, epoviit hrbo-

laté. Cyst. peveliké (65,
—80 ii), tluistostntné, k basi zvolna ztlušlilé,

rovné, zubaté. Páchne isiln.

V dubmách ve Hvzd (6, 1916), Lihochoviky (F), v suchých smrinách
u Mnichov, na jehlií v celých houfech. Význané jsou obrovské cyst. a hladký,

naervenalý t. Jinak I. lanuginosa a carpta pib.

I. lanuginosa Bull. 1787. J\ huatá. Kl. 2—4 cm, nejprv skoro

kulatý, pak poiokul. isjclen., (lup hrbol., tence mas., ernohndý,
s hojnými, zvlášt na temeni velikými vzpímenými tmavými šu-

pinami. T. mál)o delší ipr. kl., 3
—

5 mm' ti., hnédý, vláknité plst-

natý a odstále šupinkatý, s p^oonouceinou, ervenavou šp'ickou. L. b-

lavé, pak okoládov ervenavé, konen skoic, hndé s blav.

ostím, huslié, bich. Výtr. ipodlouhlé, epoviít ostnité, 10— 13 jx.

Cyist. veliké, tup válcovité neb i dole nadmuté, zoubkaté. Neipáchne.

V lesních mechatinách vzácn. 7
—8. U Opona (Ponc), Chote, Chuchle,

Karl. Vary (Hedr.), Kr. — Lehce poznatelný druh odním i barvou.

**
Výtr. eldipsoidické, hušié krátce epovité.

I. Casímíri sp. n. V. Kazimírova. Zjev úpin malé I. lanugin.

KL I—2 cm, iploše skkn., málo hrboil., syté hlínové hnédý, mkce

plsltnaitý, celý odstálými šupinkami pokrytý, jez jisou na temeni

vzpímené a tmialvé. T. 2—3 mm ti., pevný, asto dole zakivený,

do polov, emohnédé šupinatý, nahoe bíle mrtnatý, uvnit

hndý. L. blavé, pak temn hiLíino^-hndé s bílým ostím, hluis,té, šir.

bich., u t. zaoblené. Výtr. kulaté clHpt., pehusté krátce epovité,
10—12 fi. Cyst. pouze na ostí, nesmírné hojné, kivolace nitkovité

(nebaaté), nézubaté. Nepáchne.

Na holinách v buinách Jevanských hojn. 7, 1916. — Utváením výtr.

a cyst. liší se ode všech druh s epovit. výtr. Jest to samostatný typ. Vnuji

jej mému synovi, jenž mn na exkursi jako obyejn provázel a m v práci

mykol. vydatn podporuje.
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***
P^ýtr. kulovité, hust dlonce ostnitc.

I. calospora Quél. 1881. V. lepovýtrusná. Prostedn velká, rezav

hndá. Kl. 2—3 cm, doisiti- mas., 'brzo r( zlož. .9 vyniklým tupým

hrholem, rezavé hndý, hnth vlák^nitý, s odstálými šnphikanvv. T.
velmi (11., 3

—4 mm ti., rovný, tnliý, hladký,
'

hnédý, na zvolna a

velice ztluštélc basi bílý, na konti ponumený. 1.. šir. bich, u t.

voln, šed blavé, s bílým osíían. Výtr. kulaté, hojnými, válco-

vitými, dlouhými ostny ježaté, 8— 10 |x. Cyst. male, Tahvicov.. na

temeni zubat, 30
—36 ,u. Bez zápachti.

Na vlhkých místech v hájích vzácn. V háji na Božkové 7, 1919.
— \'ýtr.

upomínají na I. asterospora, ale kl. jest supinkatý. ve vlákna neroztrhaný a t.

na basi bez hlízk}'.

C. Kl. ve vlákna nerostrhaný, úpln lysý.

I. nuda SI), n. W holá. Kl. 2—3^2 cm, sklen, nozlaž., slab hrbok,

celý lyš;ý, hladký, matný, hygrof., za vlhka hndý, za sucha kozov

pobledlý. T. .sotva delší pr. kl., iiuhý, elast., rovný, na basi znan
ztluštlý (ale nikoliiw obízn), 3

—
5 mm t!.. hladký, lysý, okrov

blavý, nahoe velmi pomouený. \.. hust, útll. šít., u t. zaoblen,

blietí okrov, se zubatým, bílým ostím. Xýxr. epoViit hranalté,

podl.o.uhlé nebo klíinovit, 8— 10 .u. Cyst. vehk (70
—80 .u). dole

velmi šiir. baaté, v mtos^ÍK^ní, žlu'tavo'U, dlouhou, ježatou špiku
stažen. Bez vn.

Na znhelnatlých devech v dubinách v Krském lese v kvtnu 1920 sbí-

rala pí. C). Zvinová. Jednotliv. — Jest podivná vl., zjevem úpln lysé, hndé
Naucorie pipomínající. ATyslim. že asi /. impensibilis Brit/., z Bavorska bude

totožná nebo nejbližší.

II. Výtrusy hladké.

A) Cyst. >ia ostí i ploše lupeyi.

a) Kl. celistvý, hladký, nešupiímtý, netrhavý.

I. corcontica sp. n. V. krkonošská. Kl. 3
—4 cm, dosti tlust a

ztuha mas., tup kuželov. zvoncov., tlplné hladký (bezšupinný) a ve

vlákna netrkaný, neslizký, v mládí 'p^l lokr. úlfe piitiskle svtle

hedvábit>', ostatn lysý, cihlový. T. delší ipr. kl., 5
—8 mm ti.,

k ernohndé basí zvolna zúžený, blozlutavý, hrub vláknitý a

trochu oirtnatý, nahoe útle poprášený, pevn elast. L. hust, útlé,

tenk, sir., široce pirositle a sotva \^r oj., asto vlnit, nejprv bíle,

pak hlínov lilákové, posfjéz nahndlé. Výtr. krá^tce ellipt., kaln
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hndožlutavé. hladké, 5
—O ,j. Cyst. ma odsti 'ii iploe, velké. ellipsoicL,

se zúženým tupým temenem bez epiky. Táchne inocyhové.
\' travé na iukáeh hbetu kikonošských 7, 1918 (Kav.). Odlišuje se vlastn

ode všech druh a jevi vztahj' pouze k náslcd. Viz také Naucoria lugnbris.

i. Whiíei B. et Br. Amin. N. H. Cofoke pl. 404. J\ Whiieova. Úpln
zje\ai hndých NaucoTÍí (N. pellucida, cerodes). Kl. 1—2 cm. 'lup
kuželov.. pak rozlož., sotva hrbol., iprsv. bilan., ilpln lysý, hladký,

mírn slický, medové hndý, až do polov, hluboce rýhov., hygrof.
s prosev. 1., za sucha isvtte ižemlový. T. delší pr. kl., i—2 num ti.,

tuhý, siab zakriivený, hladký, dole kaštanový, nahoe bledé medový
a husit mrtnat šuipinkatý. L. proidlé, velice šiiroce bich., svtle

•okrové, k t. šfroce ipiirfosítlé, slaib sbdiavé. Výtr. vejiitoelíipt., re-

zavé žluté. 8— lOiji. Cyst- na 0'Sti i ploše baat lahvicov., s mo-

luunou oistnitou apkou, krátce stopekaíié, 50
—60 jj.

Ve .Sphagnu jechictliv nebo skoro trsnatá v borech u ían v pros. 1919.

Jest podivuhodná houba, Naucoriím docela podobná. Velm jsem nepozoroval.

Cookovo vyobrazení dosti dobe naší houb odpovídá. Posud jen z Anglie.

I. annulata sp. n. V. kronSkovitá. Kl. 3
—4 cm, pravidel, sklen.

zvonoQiv., nehrbol., šed okrov 'niahndilý, jamkovit :$vraskalý, lysý,

vrstvou sHzii potažený, v mládi závojem 'S' t. spojený, jenž zane-

chává na t. trvalý, blanitý, .iiroký, odstálý prsjenec. T. málio delší

pr. kl., 3 iTum itl., zulha elast., hfece vlákniitý, lesklý, blavý, dole

nahndlý, niahoíe pomoueiný. L. husté, nepíliš šiilr., k t. oblou-

kovit zijž. a zetelné sbíhavé, nejprv bledé, pak hlrnoivé, s bílým

0'Sitím. Výtr. ipodlnuhle vieitenovité, k basi rozši, a šikmo stáž.,

Madké, žlut rezavé, 14— 17 ,u. Cy's,t. na ploše i o«tí. lahvicov..

dilouze krkaté, obyejn bez zoaibk. Nepáchne.
Na holé, vlhké stn v hluboké, vlhké škarp u potoka v lese Krském

u Prahy, jednotliv. 7, 1919. — Jest podivuhodná houba, jež se vbec žádné

známé Inocyb nepodobá a veleni a prstencem spíše rod Pholiota pipomíná.

Utváení cystid, výtrus a t. svdí jen r. Inocybe. Domnívám se, že jest to

vnvý. samostatný rod z píbuz. r. Tnocybe (neclif sluje zatím Cyclocybe m.)-

1. Olgae síp. n. V. Olžina. Velká, sitatná,' masitá, lysá, bílá. Kl.

4—O cm, tup zvonicov. 'sklen., dosti mas., hladký, lysý, ale sdrva

sjizký (Ibez šupliin, plsti a vliaken), dosti hygrof., bled špinav hn-

davý, za sucha neisté bílý, celý radiáln útle vrásitý, u okr. s ši-

rokou zónou husté rugosní sít, jez jest 'temnji a bíle siirakatá.

T. málo delší pr. kl., ipímý, elais;t., isolidní, hrub vláknitý, nalic

bíle mrtnatý, isté bílý. 4
—6 nim ti. L. široké, tenké, úzkým úhlem

u it. vylírojené, ko^nen hlínové hndavé, s bledším os'tím. Cyst.

na o'stí i i)loše, peveliké, 7. šiir. base [2^ ,u v pr.) kuželov. zašpi-
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atlé, na Ikonci hrub epikovit ostnité. Výtr. ellipt. nestejno-

istranné, hndié, hPadké, lo fx.

Nad Trójou v Bohnickéni háji v listop. 1917 sbírala pí. Olga Zvinová.

Tato podivná Inocybe není vlastn niemu podobná. Výtr. i cystidy však ji

jist co Inocybu prozrazují.

I. autumnalis
's;p.

n. V. podzimní. Velká, mas. Kl. 4
—8 cim, polo-

kiil. sklen, (mehirblcll.), dcsti tilmslit mas., dokonale hladký (netrhaný),

na temeni ernohndý, ostatn na špinav okrov žemlové pd
hust radiáln hnd vláknit sihaný, nešiivpinatý. T. soHidní

s úzkým kanálkem, málo delší pr. kl., 8— 10 mim ti, dlole sotva

ztlnštlý, tuhý, tiladký, 'les;klý, bílý, pak hnd osmahlý a úitle vlák-

nit mrtniatý. L. husité, neši., nejprv makové, pak temn okoládové

s bílým ostím^ u t. zaoblené. Kortina bohatá, dlouho trvalá. Cvst.

na ploše i losti, hous,lovité (30 ji) nebo isloupoviité, zaoblené, bez-

zubé. Výtr. temn hndé, tup e'lliipt. aiž kliiinov., 8 .". Páchne slab

inocybov.
V trsech na vápenné pd v hájích u Kosoe a Chote. 10, 1919. — Po-

divný druh, pouze na I. annulata ponkud poukazující.

b) KL ve vlákna trhavý.

I. destrícta Fr. 1838. V. odená. Kl. 3
—6 cm, hladce ervenav

hndý, s vyniklým hrholem, žáby v hndá vlákna trhavý, dosti imas.

T. bílý, s nádechem erveným, hedvábn vláknitý, na konci mrt-

naitý, podél lehce se trhající, 4—8 mm ti., dole zvolna ztkištlý.

L. tenké, husté, šir., u t. hluboce vyikrjojené a trochu sbíhiavé,

v mládí bílé, pak špinav hlínové. Cyst. lahvicov., dlouze krkaté,

veliké, ziubaté. Výtr. mandlov. nebo skoro vetenov., hndavé, 8 až

lOiji. Siln, odporn páchne.
V tráv vlhké, u potok v lesích a hájích z rovin až do podhoí všude

hojn, po celé léto. Význaná a lehce poznatelná.

I. Fechtneri sp. n. V. Fechtnerova. Menší dr., vespjo fialový.

Kl. I—3 cm, kuželov. zvoncov. hirbol., úpln hladký, syt hndý,

záhy ve vlákna na bílé pd roztrhaný. T. dl., pevný, útle vlákn.,

hladký, 3 mm ti., na kondl pomouený, celý fialový (i uvnit).

L. nápadn ídké, sir. bióh., kai t. zúž., fialové, pak šedavé s bílým

(j'Sttím. Cys't. na ostí i ploše, jedny lahvicov. zubaté, druhé kulov.

vakovité, bezzubé. Výtr. ellipt. ledvin., 7
—8 i>.. Páchne slab.

V listnat. hájích u Karlštejna, 7, 1916 sbíral p. Fr. Fechtner. Jest sice

píbuz. ped., ale mimo zbarvení i cyst. a výtr. rozdílná. Snad druh teplých

háj.
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I. descissa Fr. 1838. V. ostíhaná. Veliikoslt i tvar I. <^eophylla.

Kl. 21—4 cm, itence mas., kuželov. zivoncov. s tupým, hrbolem, ble-

dav slánwMuiý, hedváb, lesklý, hladký, brzo vláknllte ifcrlianý, ano

za sucha i s odtrbanými šuipinkami. T. bílý, celý ipjomouený,

hliadký, tuhý, hedlváb. vlókn,., 3
—4 mm li., dole sotva ztlušitlý.

L. šedav hlínpvé 'S bílým ostíím, husté, u t. zaoibkné. Cyst. veliké,

lahvic, zubaté. Výtr. syH; okrové, lieSttejnositranné až ledvinité,

6—8 fA. Siln páchne.

V lesích a hájích ideji. 5—8. Hojn v borech v Polabí, Chuchle, Slivenec,

Mnichovice, Eadotín, Husinec (K). — Na vlhkém jetelovém poli mezi lesy

u Hrusic nalezl jsem odrdu (var. flava m.), mnohem masit. a vtši (4—6 cm),

s kl. více rozlož., na okr. s 1. tup zaobleným, syt žlutým, pouze pi okr. ve

vlákna trhaným, s 1, bled hlinov olivovými, pak okrov hndými. Teba

ješt dále sledovati.

I. leucopoda sp. n. V. blonohá. Vtši, mais. dr., s Siist bílým,

itlustým t. Kl. 3
—

5 cm, tup kuželov. zvoncov., 'se srln dovnit

zahnut, okr., pak rozlož, nízce hirbol., hladký, lysý, nešupin., smutn

hndý, na itemeni 'syt hndý, kmen ve vlákna roztrhaný. T.
mállo delší p.r. kl., 6— 11 mm ti., dole málo ztluštlý, ist bílý,

mas., pevný, irovný, ceilý bíle pom/ouený, pak do'le olysalý. L. nej-

dív bledé, paJc krémov špinavé, huisté, volné, s bílým ostím. Cyst.

lahvicov. zubaté, 50
—60 p.. Výtr. ledvím nestejnostranné, šiíroce

elBpt., 12— 14 fx. Duž. bílá, 'slab páchnoucí.

Podle smriny poblíž potoka pod Kosoí v srpnu 1918 hojn. V teplé

dubin nad údolím Radotínským u Chote. Rakovník (F.). Po njakém er-

venání není nikde ani stopy.

I. inodora
'síp. n. V. nezpnná. Kl. 2—4 cm, dosti mas., brzo roz-

lož., sotva hrbal., úpln hladký a lys^ý, smutn hndý, na temeni

hlošedý, na okr,, do poloviny ve vláknu roztrhaný. T. 2krát delši

pr. kl., pevn elas't., celý lysý a hladký, útle vlákn., bílý, dole za-

hrnutý a nezitkištlý, 4—8 mm ti. L. husté. útlé. u t. zúžen volné,

nejprv bledé, záhy hlínov okrlcfvé, s hílým QSitím. Výtr. široce

vejitoledvin., veliké, syt žluté, 12—16 m- Cyst. široce a krátce

lahvico.v., ježaté, 60—70 (i. j'iiné
kulo v. nebo šir. elllipt. Vbec bez

zápachu.
V iistnat. lesích u Bilichova (opuka) sbíral v ervnu 1920 p. Viniklá.

Jest píbuz. J. destricta a I. leucopoda, ale vytknutými znaky rozdílná,
^ostatn

znan menší. Trhání kl. jen do poloviny kl. v jemná vlákna jest zvlášt cha-

rakteristické.

I. glabrescens 'sp. n. V. olysplá. Kl. 2—3 cm, kuželov. sklen.,

dlouhým., úzkým zobanem oMonený, hladký, lysý, hedváb, lesklý,
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S7'rtlr hndý lú šedavý. ve vláikina .ro/,trh. T. dl.. tenký (2 mni),

pokivený, nelrliiznatý, hladký. Ivsý, bily. vláknitý, nahoe poprá-

šený. L. bled hlínové s bílým ostím, ])ak skoicové, došli husté,

ši. bidi., volné. Cyst. lahviícov., na basi tence stopeókaté, nahoe
veliifce tliisitO'?tnné a zouhkaté. nkteré kulov. nebo kráitce staž'ené.

50
—60 ,u- Výtr. nestejncstr. ellipt., 10— i2x. l\'ichne inocybov.

Na stnách lesnílio potoka pod Koženým vrchem u Mnichovic hojn co

rok. v ervenci a srpnu. Mukarov, íany. Nemní se a zdá se býti dobrým
druhem.

I. uliginosa sp, n. V. hažinná. (jracilni. bílá. Kl. i
—2 cm, špinav

bílý s sUh)io-vým \odstmem, hedváb, lesklý, hladký, ^ ostrým zo-

banem, ve vlákna se trhající. T. dl., tenký ( i
—2 nim\ tuhý, rovný,

i^té bílý, celý mrtnate pomo\íiený, dolfe neztlu.štlý. L. husté, šít.

bich., oblouko'v. zúž., bílé, pak bledé hlínové s bílým ostím. Cyst.

na ploše i ostí dlouze tence 'tyinkov., dole trochu ztluštle, na

konci ztibaté. \'ý\r. ledlvin. elilip:., 6—8 y.. Bez zápachu.
v rákosí v luním moále nad Motoly, 10, 1918. Jest jist ped. blízce

píbuzná. Pipomíná také I. praetervisa.

I. pedunculata sp. n. V. stopkatá. Drobná, útlá, tence mas. Kl.

I— iVj om, nejprv kuželov., pak rozltož.. j^ vyniklým, dosti osirýyn

hrboleyn, kaštamov hndý, hladký, lysý, suchý, v stáí do poloviny
v hrubá vlákna trhaný. T. nápadn dlouhý, za vlhka medov na-

žloutlý, za sucha neist blavý, hladký, lysý, kehký, 2—3 mm ti.,

sotva zeteln vláknitý, nahoe útle poprášeiný. dole nehlíznatý.

L. dosti' proídlé a tlusté, šir. bi<:'h., u kraje zaoblené, nejprv b-

lavé, pak špinav okrové, s bílým ostím. Výtr. nestejnomrn
vejitoellipt., 8— 12 yx. Cyst. hojné, lahvicov., s ježatou apkou,
žlutavé, tlivstostnné, 30—35 m- Nepáchne.

V mechu (Climacium) v lesním humusu u Cernošic (5, 1920). — Jest

píbuz. I. uliginosa, ale barvou kl. a zvlášt tenkou, dlouhou stopkou význaná.

I. auricoma Batsch. V. zlatohlavá. Gracilní, maliká, kl. i—2 cm.

kuželov., pak rozlož., málo tup hrbol., slámov žlutavý, hladký,

lesklý, nešupinatý, pak do potozK ve vlákna trJiaiiý. T. sotva delší

pr. kl.. 1
—2 mm ti., bílý, nahoe velmi mritnat poprášený. L. dosti

husté, šir. bich., nejprv bledé, pak hlínov okrové s. bílým ostím.

Výtr. malé, vejitcdlipt., nestejnostranmé, 8 ii. Cyst. malé, krátce

lahvic, s ježatým .koncem, hojn ellipsoid.. neježatj^-mi promíšené,

35
—40 UL. Páchne inocybov.

^' teplé, svtlé, k jihu obrácené dubin na Plechái u ^[nichovic v kvtnu
a ervím 1919 hojn. Domnívám se, že jest správn urena, a popis jest

chudobný.
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I. lutescens sp. n. J\ lutará. Kl. t>^—33/2 cm. mp kuželov.

zvoncov.. .s- nápadn osfe zlomeným okr., pak rozlož., sotva hbol..

hladký, hnd vláknitý, na Mitfé pd zfchni vláknit trhaný. T.
•málo delší pr. kl. 3

—
4 mm ti., hladíce vláknitý, nahoie bíle poprá-

šený, slutý. L. u it. úhlem hluboce vykrojené, velmi sir., žlnté.

Duž. žlutavá, siln iovocem páchinoncí. \ý{x. nestejnostrann ellipt..

10— 13 ,a. Cyst. lahvicov., ježaté. velké, na ploše i ostí.

V borech teplých u Dvorc u Lysé sbíral v ':rvnu iok| p. Hedrych
Význaný, všem okolním nepodobný druh. T. fihrosa .Snn. ponkud (dle popisu)
mohla by se podobati, ale totožnou není.

I. castanea 'sp. n. V. kaštanová. Kl. 3
—

5 cm, :iup kuželov. zvon-

cov., dlosl:'ii m.a's., úpln hladký a za vlhka slizký, ve vlákna na hile

pd trhaný, záhiy vielmi^ roztrhaný, s oste zlomeným okr., kašta-

nov hndý, Mprosýed erný. T. málo delší pr. kl., 6—8 mm ti.,

dole neztluštlý, bílý, hladce vlákni-iý a celý jemn pomouený (bez

tonu erven.). L. hlubokým ihilem. vykroj., šít., husté, blavé, pak
hlíinové s bíiým ostím. Duž. bílá, 'siab páchnoucí. Výtr. tup
elli5>t., 5

—8 M. Cyst. veteno^viité, ježaté. 50 t^-

Na travnatých, suchých místech mimo les, 6—8. U Karlštejna, Roblina,

na er. silnici u Jilovišt. Kl. má v mládí hojnou bílou kortinu, dosplý jest

asto excentrický. Snad jest I. fihrosa Sow. píbuznou. Jest to zbarvením

velmi význaný druh.

I. Cordae sp. n. V. Cordova. Prostední velik., hndá. Kl. tup
kuželov., pak zívoncov. sklen., hrbol., 2—3 cm, hndý, hrud -vláknitý

a ve vtúkna roztrhaný, os'trými, odstálými šupinami ježatý, itence

mas. T. tenký, rovný, 2—3 man ti., dote mírn ztíuštlý, bled žlu-

tavý, dole vláknit mninatý. L. bled skoicové, útlé, dosti proídlé,

bich., volné. Výtr. široce mandtov., 10—12 lí. Cysi. na ploše

i ostí, pedlouhé (80—90 n), dkuze hrdlovilt protáhlé a ježaté.
V svtlých dubinách mezi travou (vápno) nad údolím Radotínským. 8, 1915-

c) Kl. ve vlákna netrhaný, plstnaý a více mén šupinatý.

a) Kl. i t. bílé.

I. sindonia Fr. 1838. V. sindonská. Statnjší, bílý druh. Kl. 3 až

5 cm, tup zvoncO'V., sotva hrbol., dosti mas., bílý nebo trochu do

žemlová a Šeda, mkce vlnat plstnatý, 'S teim. alysalým. T. málo

delší pr. kl., sollidlní, mas., 4— 10 mm ti., bílý, v celé hoejší polov,

pomouený. L. bílé neb do Šeda, pak okoládov šedé, velmi ši.

biích. Duž. bílá, siln páchnoucí. Cyst. lahvic, holé nebo zub..

40—50 IX. Výtr. ellip'!., 7
— lo ja.
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v písitých borech pod Rípem, 6, 1916 (Nov.), Slivenec (R.), Hvézda, na

holé zemi v lese u Kunic (v zái). Myšlíii. — Jest vzácný druh, posud spoe

ve Francii, Nm. a Švédsku pozorovaný.

I. corydaliiia Ouél. 1875. V. dymnívková. Dosti velká, statná, bílá.

s modrozeleným temenem. Kl. 3
—

5 cm, tupé kuželov. zvoncov.,

leskle hladký, bílý, jen na temeni modravé zelený, ostatn útle

vrostle tmavji šupinkatý, dosti mas. T. pevný, dole mírn

zduštlý, bílý, vláknitý, v celé hoejší polov, bíle mrtnatý. L. husté,

tenké, široce prirosdé, bled okrové. Výtr. nestej-nostrann ellipt..

8—9 [1. Cyst. malé, lahvitov., ježaté, 35
—40 v- Voní silné píjemné

ovocem.

V svtlých, teplých dubinách u Roblína (vápno), 7. Qulet uvádí ji z Jury.

Lehce poznatelný druh. \' mé tekutin vypouští ervené barvivo.

I. Godeyi Gil. V. Godeyova. Velká, maisov ervená. Kl. 3
—

5 cm,

nejprv liílý. pak ervenohndý nebo masové ervený, hladký, vilák-

mitý, nešupin., ve vlákna netrhaný, rozlož., tup hrbol. T. sotva

dvaikrát delší pr. kl., 3 mm ti., "na basi hlízovité stluštélý, skoro

hladký, hrub vlákn., bílý, pak masové ervený, nahoe bíle popráš.

L. bledé hlínové neb 1 erven nabhlé, na ostí blavé a zoubkaté,

skoro volné, sir. bich. A^ýtr. ellipt. ledvin., 10—12 11. Cyst. malé,

lahvicov. ježaté. Pomakáním a na ezu rychle ervená. Páchne

siiln inocybov.
Na okrajích hájíi a na holinách v lesích na podkladu vápenném u Karl-

štejna, Karlíka, Roblína, Moin, Radotína, sv. Ivana, Chuchle, Slivence, ve

Hvzd všeobecn rozšíena po celé léto. Zbarvením erveným liší se ode

všech. — U autor zdá se tu býti zmatek, nebof I. Trinii u Rickena jest asi

naše houba. Baiaille ale oznauje tím jménem druh s ep. výtr.

I. geopliyila Sow. 1799. V. hlínohipenná. Kl. 3
—4 om, kuželov.

zvoncov., dosti 0'Ste hrbol., za sucha rozpukaný, hladký, isté bílý,

hedvábilé vláknitý. T. tuhý, kivolaký. bílý, solidní, dole jen slab

ziluštlý, nahoe poprášený, 2 mm ti. L. šir.. u t. \^'kroj., husté,

bledé, pak hlínové šedé, na |olslt<í bílé. Prach výtr. temn hndý.
Duž. bíiá, :s'iln iinccybov páchnoucí. Výtr. nestejnostrann ellipt.,

8—12 fi. Cyst. lahvicov., ježaté, velké. •

Na lesních mokadlech, v olšinách, u potok, v koutech lesních, asto ve

spolen. Mycena pura, v houfech, jednotliv, po celé léto a všude velmi obecná.

Není mnlivá a lehce se poznává. Pouze tu a tam vyškytá se odrda (var.

violacea Pet.) celá krásn fialová. Tato páchne ješt silnji než bílé plemeno.

Ob mají v mládí hojnou blavou kortinu.

I. pyriodora Pers. 1801. V. jablená. Vtší, bílý, erven nabíha-

jící dr. Kl. 3
—6 cm, tup kuželov. zvoncov., pak rozlož, a tup
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hrbol., s okr. dlouze široce povin., hladký, lysý, jen u okr. trochu

vLáseniítý, bílý, ale pamakáním naervenalý. T. asi i cm ti., dole

nez'tluštliý, bílý, hladký, nahoe pomou., bíle vtákn. hedváb., po-
niakánkn ervenající. L. husté, tenké, sir. pirostlé, šedav hlí-

nové, s bílým ostím. Duž. bílá. siln ovocné páchnoucí. Výtr. led-

viín. elliipt.. 8— lo |i. Cyst. baat lahvic, ježaité.
Na travnatých lesních místech u Jiren, lo, 1915 (Zvára).

I. cervicolor Pers. V. jelení. Statná, kompaktn mas., sln
aroDiatická. Kl. 4

—
7 cm, tup avoncov. s okr. mírn podvin..

hladký, hedváb, vláknitý, skoro slizký, bílý, hnédc útle žilkovaný,

•pomakáníím žemlov .žloutnotucí, ina okr. asto zprohýb.. tlust

mas. T. 'soitva 'delší pr. kl., stejn ti. (i—2 cm), pevný, tvrdý,

snhobílý, hladký, lysý, nahoe poprášený, solidní, pomakáním a

pozdji dole éervenohndý, asto s nkolika hrubými brázdami.

L. nehusté, úzké, cist bílé, pak špinavé, 's bílým ostím, pomaká-
ním rezav hndé. D'už. i'st bílá. v t. hndnoucí. Výtr. ledvin,

ellipt., 12— 15 [i. Cyst. laihvic. ježaté a na ostí mimo .to hdjné ku-

lovité lysé.
V teplých, duhinách na vápn na Chuchelském vršku. 7, 1916 (R.). Má

velké vztah}' k ped., ale pec ncni toto/.nuu. Balaillc praví, že jest v Jue
význanou pro vápence.

I. pallescens 'sp. n. !'. pobledlá. Kl. i
—2^2 cm. tupé hrbol. , bé-

lavý, ale s jenmými' bled em.lovýnii šupinkami mkce ]>itiiskle

plstnaftý, s bílou kortinon. T. delší pr. kl.. 2—4 mm dl., tuhý. celý

bílý, hladký, nahoe snéhoibílv, dole pomakáním iroclhu špinav
"žloutnoucí. L. husté, šilr. bich., bílé. pak hlínové s bílým ostím.

Bez zápachu. Cyst. lahvic, ježaté, 30
—40 i-i. Výtr. nápadin tence

dlouze válcoz'., 14
—

17 [x.

^* listnatém lese u Jevan v kvtnu 1920 spoe. Blostí a výtrusy ode v.šcch

odlišná. A'ýtr. jsou ješt deiši a užší než u T. lacera.

,S)) /\7. zbarvený, ale t. bílý, hladký.

I. lucifuga Fr. 1821. V. skrytá. Kl. 2—5 cm, tup kuželuv., pak

rozlez, a slab tup hrbol'.. tence mais.. hndavý, hrubými a hustými

vlákny mkce poérytý, nkdy drobounce šu;pinka)tý. suchý, m-

trhaný. T. blavý, tuhý, lysý, nahoe pomonený, hladký, 4 mm
ti. L. šir.. sotva bich., volné, husté, nejprv sluté, pak olivové. Cyst.

lahvic, ježaté, velké. Výtr. ellipt.. 9
— 10 \i- Páchne siln.

V borech u I .ysé velmi hojn (6
—8), Chuchle, Karlštejn, Chlumec n. C,

Tehov.
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I. fuscidiila si>. n. F. hnihuká. Drobná, kl. i
—2 cm. ten-ce mas.,

vid\ s ostrým ernohnédým hrholkem, hndý, dokonale v útlá

vlákna rozpedený, ostatn celý hladký, nešupinatý. T. i—2 mm
ti., tuhý. 'dole l^ez hlizky. hladký, lysý, bílý, nahoe slab poprášený.

].. skoro proídlé, sir. biích., ku t. ziiž., nejprv bílé, pak špinavé

rccaré. Páchne inoc}ibov. Výtr. vesms ledvinité, 7
—8 ia. Cyst.

menší, velmi "husté, 'lahivicov.. jež., asita sakiiuené.

U Davle ve vlhkých koutech lesních spoe. 7, 1918 (Kavina). Jest píbuz.

ped., ale jisté rozdíhiá.

I. glabripes Bres. 1910. V. lysonohá. Gracilní, asi tvaru a velik.

I. ^eophylia, s oisit bíillou, tulnou stoipkou a hnid šupin, hladk. kl.

Kl. 2—3 cm, zvoncov., s vyniklým tupým brbolem, hladký, lesiklý,

husté zrostlými erven\ohnédými šupinkami pokrytý. L. hLuboce

vykrojeny, tenké, husté, špinaiv blavé, pak šedohlínové, s bílým

ostím. T. rovný, isté bílý, hladký, lysý, jen na konci slab po-

mouený. \'ýtr. ellip:. ledvin.. 7
—8 \í. Cyst. lahvic, jež. Páchne

inoc.

\' hájich u Karlštejna (Fch), u Roblína hojn v ervenci, Mouchnice na

Mor. CSl.).

I. scabella F,r. 1821. J\ drsná. Kl. i—3 cm, tence mas., skoro

kulatý, pak rozlož, skkn., asto s tupým hrbolem, špinavé hlíno-

hnédý, s drobnými, tlustými, o,dsiálými šupinkami, k okr .plsnaté

vláknitý. L. nejipnv S7'étle hlínové 'S bílýim ostím, pak špinav sko-

icové, dosti ídké, šir. bilch., úzce vykroj. T. 2—4 mm ti., tuhý.

hladký, lesktý, vláikinitý, blediý, nkdy s tonem erveným. Duž. b-
lavá, páchne rozemnuta po edbvice. Vytr. mandlov., 10— 13 v-

Cyst. lahvic, jež., velké.

Již v dubnu a kvtnu v suchých, jehlin. lesich, ale vzácn. Kr, Radotín,

evnice, Hrusice, Karlštejn.

I. Bubaci
's:p. n. V . Bubákova. Kl. i—23^ cm, kuželov., pak roz-

lož, a tup hrbol., nettrbaný, hladký a slizký, bledé žemlový, tem-

né]i hedvábité vlákni., i v mládí bez kortiny. L. hékwé, pak žlutavé

žepilové, s bílým ostím, husté, iJtlé, bich., volné. T. delší pr. kl..

3
—4 mm ti., asto pokivený, útle viákn., paik olysalý a lesklý, ne-

hlízn., solidní, bílý, celý bíle niounaiý. Páchne silné inoc. Výtr. ne-

stej nostrann ellipt., 10 II. Cyst. lahívic, jež., 45 [i.

v suchých jehiin. lesích, hlavn v smrinách a borech, od kvtna do

srpna. Kr, (.hmhle, Radotin,. .'-ilivenoc, Karlštejn, Lysá, sv. Prokop. — Hlad-

kým, lesklým, okrov žemlovým kl. význaný. Tvoí vlastn pechod k dr.

s trhaným kl., neboE vlákna na kl. se poínají nkdy oddlovati. Domnívám

se, že I. viscidissina Fr. jest velice blízká. Také 1. hirtella Bres. jest píbuz.
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I. albomarginata síp. n. V. hlokrajná. Kl. lYi—3 cm. pak rozlož.

a tup hrbol.. mkce pitiskle vlásen., ale nešnpinkalý, temn hndý,
kolem okr. hlavý, za- sucha na okr. rozpukaný. T. sotva delší pr.

kl., rovmý, hladký, lysý, bledý, .5|
odstínem do inasoim, na basi

s os^e oddlenmi hltakpii. L. blav sedavc, s bílým ostím, hustc,

tenké, bich. Cyst. ^llah'vi)c., ježaté. Výtr. krátce ellipt., 7
—8 n. Skoro

bez záipachu.
V bezin nad dráhou u ]\Inichovic v srpnu 1915 hojné. I'ati do pribuz.

I. hicifuga.

I. Rohlenae s;p. n. J\ Rohlenova. Statnjší druh, s ist bílým ;.

Kl. 3
—

5 cm, tup zvoncov., s okr. z:lomeným a dlouho bohati)U

bíjou kortinou s t. spojený, pak rozlož., nízce tu]> hrbol.. mkce
hladc(*\ hojn šemÍ0fi' hndav plstnat vláknitý (sotva šupin., ne-

trhaný). T. dvakrát de liší pr. kl., 5
— 10 mm ti., dole vždy sáhnutý,

nehlízn., bílý, vHákn., nahoe bohat ipomotu. L. bílé, pak hlínov

okrové, s bílým ostim. Výtr. nestejnos^trann podlouhle ellipt.,

10—12 JI. Cyst. veliik, dlouze krkat protáhle, dole málo ztluštlé,

ježaté. Páchne siln imocybov.
V svtlých, suchých místech v háji u sv. Prokopa, ve Stromovce, Libo-

choviky (F.). Jest píbuzná T. glabripes Bres., ale tato jest menší, s menšími

výtr.

I. carbonaria sp. n. J\ uhelná. Statný dr.. 1. lacera velmi piipo-

mínájící. Kl. 2i—5 cm, rozlož., vždy špiat hrbol-., tmav šedo-

hnd mkce plstnat šupinatý a pitiskle pl&tnatý, nelesklý. T. dl.,

tuhý, 3
—

5 mm tk, dole neztluštlý, vždy prohnutý, bíle útle vlák-

nitý, nahoe máHo poprášeiný. L. hust, ši^r., útlé, bílé, v stáí šedo-

resavé. Bez zápachu. Výtr. krátce ítup ellipt.. 8— 10
\s.. Cyst.

'lahvic, jež.

Ve velikém množství na spáleništích v lese Bchovickém v ervnu lOiO.

Jest píbuz. ped. a I. lacera.

T) Kl. i . ízhayrvené, t. vláknit šupinatý.

I. lacera Fr. 1821. V. plsfovitá. Kl. 2—4 cm, špiina^v šed uch

IwSov hndý, nelesklý, suchý, mkce phMfít leskle hust šu flin-

káte vlnaiý, sklen, rozlož, a tup hrbOil., tence mas. T. 2—4 mm
ti., ztuha elast., vlákniitý, hlínov hndý, hladký, skoro lesklý, na

konci bled poprášený. L. bled hlímové, husté, bich., u t. zaoblené,

pák hndé, s blavým, zoubkatým ostím. Duž. v kl. blavá, v t.

hndá, bes zápachu. Výtr. veliké, válcov., 12— 18 ix. Cyst. velké,

dlouze lahvic, jež.
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li/ \ kvimi \c vštch Icí^ich na suchých, svtlých místech všude vehiu

obecná a po vlnaténi. Imdém kl , hndém t. a mikroskopicky po velik., válcov.

vytr. lelice paznatehiá. — Na výslunných, písitých holinách lesních v lese

Krském v kvtnu 1920 rostla v celých houfech odrda (var. suhfulva m.). s 1.

bledžlulými, výtr. nápadn nestejn vel. a nestejn utváenými: válcov., ellipt..

klinov.. vejit.. ledvin, až skorf> kulatými. Celá houba jest menší a útlejší.

I. demitrata sp. n. ]\ holohlavá. Podobná a píhuz. ped. Kl. 2 až

3 cm. rozlož., nízce hrbol., tmavohndý s erným temenem, hru-

bými, odsitálýini, ernohndými šupinám i li úst poMzený. T. dl..

pomrn ti. (3
—4 mm), rovný, celý hladký (nahoe sova pop-ráš.).

masový, útk leskle vlákn. L. husté. šít. pipojené, tenké, žlutav.

Y<,\)r. krátce váloav.. 8— 10 [i. Cyst. krátce tup liahvícov.. vždy bes

jež. epiky. Bez zápachu.
Xa stnách rašelinných struh ve Vídrholci u Bchovic. 8, lOiQ.

I. longicystis sp. n. / '. dlouhacystidová. Zjevem i velik. I. lacera

(podobná, ale kl. (2—y/- cm) hladeji plstnatý. se sotva odstálými

šupinkami, svtle hndavý nebo okrový, hrbol. T. dl.. 3 nmi ti..

"hlínov okrový, ale bílými mrtmtými lúákny potažený, pevný, uti-

hoe bohat mrtnat poprášený. L. dosti husté, šir. bich., u t.

hllubcce vykroj, a úzce :pisedlé, bíavé, pak svtle šed okrov
s bílým ostím. Páchne slab. Cyst. peveliké (90 \í). v dl. krk s jež.

epiko'^ vytažené. \'ýtr. vejitoellipt., velice nestejnostranné.

8— 10 [i.

\' habrovém a dubovém háji na teplém záp. klonu nad er. silnicí u Hrusic

v ervenci 19 18 hojn. Cystidami a výtr. se od 1. lacera podstatn liší.

I. abjecta Karst. 1879. ^^ odhozená. Kl. i—2^2 cm, kuželov.

zvoncov., pak rozlož, a tup hrbcl.. vždy mkce vláknit plstnUtý

s více mén odstálými maliinkými šupinkami, kozové hndý, tence

mas. T. 2—3 mm ;1., bledým, vláknivem mkce povleený a slioro

drobn šupinkatý, na konci poprášený. L. bledé nebo bled okrové

•neb i do žlutavá, znan pirostlé a úzce vykroj. Páchne siln inoc.

Výtr. úzce dlouze válcofo., ly-
—20 [i. Cyst. krátce baat lahvicov.,

jež.. 50—60 [i.

v písitých borech v Polabí (Lysá, Xeratovice).

I. deglubens I-^r. 1838. ['. rozcuchaná. Zjev a veliik. I. lacera. Kl.

2—3 cm. tence mas., rozlož., s ostrým, temn hndým lirbolem.,

okrový, hrub vlákn. a plstnatiý, s odstálými šupinami upošted.
T. solidní, pevný, 3

—
5 mm ti., uvnit hndý, hrub vláknitý a od-

stále šupi}iatý, nahoe popráš., pomakánim rychle ernohndý.
L.. vykroj., bich., husté, špinav blavé. pak šed skoicov. Výtr.
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podlouhle ellipt., na pólech zaoblené, nkt. klínovilé. nestejn velké,

8— 12 \L. Cyst. krátce lahvic, jež. Bez zápachu.
Na lesních liolinách vzácn. Mnichovice, Nová Iliif (Kodyni) 7—8. \'ýtr.

má docelri jint než I. laccra. Co Schroter pod jménem 1. dcglubens popisuje,

jest jist od naši a F>icsoz'y rozdilno. erné teky na t., o nich/ Fries píše,

zdají se nkdy mizeti a nejsou smrodatné.

I. collivaga síp. n. J\ pahorem. Kl. V2— lYi cm, tup kuželov.

zvoncov.. pak rozlož., sotva tup hrbol., feinn hndý, ])ak odstále,

hrub hnd šupinatý, netrhaný. suchý, matný. T. dvakrát delší

pr. kl., I—3 nim ti., blavý, paik špinav okrov inahndlý, nahoe
bíle poprášený, dole mrtnat vlákn., ale nešupin., pomakáním ne-

ce'nna;vy. L. \'e!lice ši*r. biích., hiuisté. ne'j|pr\- blavé, pak hllinoiv

okrové, s bíilým ostím. Slab páchne. Výtr. vejitoelliipt.. nestejno-

stranné až ledvin., 8— 10
jx. Cyst. krátce lahviic, jež., 25 n.

Xa nejvýš teplém, výslunném, jižnim úklonu suchého pahorku u Alyštína

(Mnich.) v tráv v kvtnu 1919.
— Ped. píbuzná, ale rozdílná, nmohem <lrob-

njší, úpln mimo les.

I. mammosa síp. n. í\ bradavkató. Kl. i—2]/^ cm, tence mas.,

trviale sklcí% a uuúým hradavkoitým hrholkem okonený, s-vétle

žeynlov hndý, v mládí hladce hedváb. plsUuitý, pozdji droibounce

piitiskle šuipinkatý. T. velmi db, 1
—2 nmi tb, tuhý, jievný, bledý

a nahoe bíle pojpráše'ný,' dole trochu hndavý, sotva mrtnatý.

L. dostii hiivsté, šir. bilch., u t. zaolilen volné, blavé, pak šed

hlínové, s blavým ostÍTn, aistc lidilé. Duž. v t. nacervenalá. v kl.

blavá, bez zápachu ne'bo slab páchnoucí. Cyst. malé (30
—40 11),

kosnikovité, zašpiatlé, ano i lirotté, skoro vždy nejez., zvolna

v kirátce hakiavíiitý nebo SilotipkoMiitý tAar ]>echázející, na ploše

i ostí. Výtr. malé, \''álcov., árkov., 8— 12 \i.

Skoro vesms v kobercích velkých lesních Polytrich na erném humusu

od 'kvtna do srpna, dosti vzácn. \' lesích u Jevan a Mukaova, Hrusic, Te-

hova, ían. — Utváením cystid nejvýš dobe charakterisovaný druh. lira-

davka na kl. bývá nékdy jako ržek prodloužena, l^lst na kl. se v stáí rozd-

luje asto v hrubou, rozvtvenou síf (nikoliv v soubžná vlákna).

I. mitracea sp. n. V. epikafá. Kl. 2—3 cm. tup kuželov. zvon

cov., tence mas., tmav hndý, na 0'bvodíu skoro v plsfovitou si se

dlící, k temeni ,s- hrubými, halmo odstálými, skoro ostnitýmí šu-

pinami. T. zdélí pr. kb, 2—4 mm tb. sitejn tb, blav vláknitý,

dole konen ernolindý. L. dosti proídlé, šir. bich., volné, oli-

vov bledavé, )pak špína \" hndé, pomakáním tak jako t. a kl.

iirn hndnoucí. Výtr. dlouze válcov., 15
—

17 11. Cyst. lahvicov.,

tence stopkaté, na konci jí- nasacenou o^tnitou epiUou.
V borových lesích pod ipem v ervnu T916 (p. di. Novák)
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5) /v7. zbarvený, r. vicc inrnr fialový (hlavn uvnit).

I. obscura l*ers. 1801. V. fialová. Kl. 1—2 cm, rozlož., oste

huédé hrboL, leskle a hUuice žemlové žlutavý, radiáln v.lásenitý,

•sotva pitiskle šiipinkatý, tence mas. T. dl.. 2 mm ti., uhý, elast.,

hladký, lysý, na konci píniuiu., celý fialový, v stáí nahindlý.

L. hrich.. volné. l)led) skoicové, husté. Výtr. vejit mandlov.,

10— 12 II. Cyst. baat lalivicov., jež. Siln páchne.
Na pisinách u Tebon 8, 1915 (\V). — Patrné vzácný druh. 1. confor-

niata Karst. jest sotva rozdílná.

I. cincíniiata Fr. 1821. V. tmavohndá. Kl. 2—4 cm, rozlož, a

luix' hrhilkatý. tmavohndý, .y hojnými od^!álými šupinkami. T.
dl., 2—4 nmi Li., celý nebo jen nahoe fialový, vlákénky a hndými
šupinkami mirtnatý. nahoe útle rýhov. L. špinav fialové, pak

okoládové, husté, bich., útlé, na osti zoubkaté, u t. zaoblené.

Duž. páchne, v t. fialová. Výtr. mandlov.. 8—9 n. Cyst. lahvicov.,

jež., 50 IX.

V lesích všeho drulni od ervna do záí dosti rozšíená a snadno pozna-

telná. Mnichovice, Hrusicc, Kocerady, Kr, Radotín, Butovice (vápno), Kokoín

(Mick.), Opono (Ponc), Bchovice. — U Mníchovic na Koženém vrchu sbíral

jsem odrdu (var. nigrescens m.), trochu statnjší, s kl. ernohndým, lesklým,

hladkým, sotva pitiskle šupinkatým, 1. ernohndými, pak hndé hlínovým.i

s velice tlustým plstnat zoubkatým, erným ostím. Vedle lahvic, cyst. jsou

na ostí ješt kulaté, nejez.

I. picetorum iMp. n. V. smrková. Gracilní, hndá. Kl. i— iVi cm,

záhy rozlož., s dostih ostrým hrbolkem, hndý, hrub šupinat vlák-

nitý, tence mas. T. dl., tenký (t mm), kiviolaký, elast., bílý, hnd
mrtnat šupinkatý, na konci fialový. L. dosti husté, na osti brvit

zoubkaté, bledé, pak hlínov rezavé. Výtr. vejitokulov., nestejno-
stranné, 8— 10 p,. Cysit. peveliké (65 [j.),

v dH. krk vytažené, mimo
to jiné kulovité. Nevoní.

y teplé, mladé smrin pod Pecným u Ondejova. 7, 1919. — Jest píbuz.
I. cincinnata, ale drobounká, s kulat. výtr.

B. Cystidy drahné, pouze na ostí lupen, neježat

a) /v7. vc vlákna trhaný.

1. rimosa RuW. 1788. Obr. 63. V. rozpukaná. Kl. 3—6 cm, dq^i

mas., kuželov. nebo zvoncov., žlutavý neb pihndlý. na bílé piide
v jemná tnmvjší vlákna roztrhaný. T. zdélí pr. kl., 3

—8 mm ti.,

pevyié ckut., .solidní, lysý. nahoe pomou., vlákn., blavý, v stáí

nahndlý, oste kulatou klíckou pisedlý. L. husté, útlé. lu t. za-
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cJbr. b3. I. Inocybe fastigiata Schff., 2. I. rimosa Bull., pouze výtr. a cyst„
3. I. caesariata Fr., 4. I cervicolor Pers., 5. I. Bongardii Wcin., 6. I. corcon-
tica \'el., 7. I. annulata Vel., 8. I. Whitei B. Br., g. I. calospora Quel.. —

Vše slabé zmenš.

oblené, svtle sede, pak hndé, s blavým ostím. Duž. bílá. odporné
louhovité páchnoucí. Výtr. zakiven tup ledvinité, 9

— lo ^l, Cyst.

íiadmut kulovité.

V tráv v zahradách, na pahorcích, v lesích všude hojn po celé léto.

Snadno poznatelná houba po kl. žlutavém, vláknit žíhaném a odporném zá-

pachu. Jest jedovatá.

I. fastigiata Schff. 1762. V. kušelovitá. Sko-ru ješt vtší a mas.

než ped., jíž se úpln podobá. Kl. jest vždy špiaté kuzeíov., 'slá-

mov žlutý, jemn vláknitý. L. olitvoiv žluté, pak olivov hndavé.

883



'Pr. až I cm ti.. 'bíliý, dole nehlíznatý. \\vtr. up ledvin., lo— i 2 |i.

(."vst. kulov. až tup sloupikoviité. Duž. bílá, nepáchne.

Xcjastji na lesních cestácli ve vlhké tráv, jednotliv, po celé léto, všude

hojn.

I. iiiíracta sp. n. /'. ::[o])iená. Ve všem podob. 1. rimosa a fasti.^-.

Kl. mas., dlouho lup kiižeUm., s oste zlomeným. ])()dvinuiým. hli-

nitým olor., i)ak ro/dož. a tup hrbol., blaiUký, žlut žemlový, s droh-

nými, pitiskly}}!!, hndavými šupinkami, vie vlákna v stiáí sotva

málo pi okr. roztrhaný. T. peiMný, elast.. solidní, bílý. Imub vlákn..

dotle slotva ztliuštílý, ii;ahoe siotva mrtnatý, tlustý (i cm). L. husté,

úzké. u t. skorjq valme ivykroj., tenké, v mláí dlouho cist hile. pak

citrónové, konen hlínov olivové, s bílým csdfím. \'ýtr. a cyst.

jaiko u ped. Bez zápachu.
V lesích u Bilichova na vlhké, hlinité zemi mezi travou (6, 1920. sbíral

p. Viniklá). — Zbarveni lupen jest zvlášt význané. Hrbol na kl. jest mnohem

tupjší ne/, n 1. tast.

I. perbrevis Weinm. 1836. V. krátká. Píbuz. a podob. 1. rimosa.

Kl. tup kuželiov., temn hndý, k okr. ervenoilnnid vlákniitý.

v mládí 'dlouho stíibikými vlákny potažený. T. ist bily. velmi

krátk}', dol zi^ižený a nehlíznatý, i cm ti. Výtr. ledvin., 12— 1411.

'osud jsem ji pozoroval pouze v listn. hájích (Karlštejn, Koso, Roblín,

Struha rov).

I. Reisneri $p. n. l\ Reisnerova. Vtší druh. Kl. 3
—

5 cm, tup
kuželov. zvoncov., se clomeným okr., Iiladký, ly-^ý,, sliský, skóru

hygrof.. ijtle vláknitý, šed žemlový, konen ve vlákna trhaný. Tr.

4
—8 mm ti., 'soliidní. lysý. nahoe mrtnatý, lilákový. L. vchni sir.

bich., u i. za»oblené. nestejn sir., lilákovc. \'ýtr. ledvilnité. 10 až

12
11. Cyst. dlouze válcov. zaoblené. Duž. siln inocyb. páchnoucí.
V teplé dubin na Chuchelském vršku v ervenci 1916 sbíral p. .

O. Reisner. Jest podivuhodná houba, urit z píbuz. 1. rimosa, ale fialová.

I. frumentacea Bull. 1791. Obr. Ó4. V. mphutná. \'eliká, statná.

Inocybám nepodobná houba. Kl. 6— 11 cm. dlouho lup zv-oncov.

kuželov., pak rozlož, a široce brbol., hnd ervenavý na zlutaz^ém

podkladu, podl hust hladce vláknitý, záhy ve vlákna trhaný, na te-

meni tlust mas., ale k okr. velíbe ztenený, asto vlnitý a hrbo-

latý. T. i>4—2 cm ti., rovný, pevný, podl hrub vláknit rýho-

vaný, 1^ dolejšku s nádechem ervenohndým, stejn ti., solidní.

nahoe litle bífe mrtnatý, podél se tepící. L. l>ílé. pak olirvové. ko-

nen olivoiv mahindlé, pomakáním rychle handnouicí, icid t. k okr.

zvolna rozšíené, husté, s bílým oi.s.tim. Duž. bledá, v t. naržo--
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vlá, sílab ovocni pách<niouci. Výtr. válcov. ledvin., t2— 15 n- Cyst.

viejiit vakovité.

Jest velmi vzácná, v Nmecku jen spoe pozorovaná. .Shiral jsem ji

v staré, svtlé jedlin na He u Tcliova, 8, 1917.

I. pedicellata sp. n. J\ sfopckatá. Mnohem <íTacilnjši než T. ri-

msa, a této píbiiz. Kl. i—2]/- cm. zvoncnv. tujK- hrbol., hladký,

lysý, lesklý, na bledém podkladu lemkýiiii liiicdýiui 7'lákny radialm

po.krytý, tence mas. T. dvakrát delší pr. kl., 2—3 nnn il.. dole za-

hrmtý, nehlíznatý, špinav híavý

neb htwdíwý, vláknit mrtnafý, n;a

konci hile mrtnatý. L. sir. hrich.,

volné, syt okrové, p'ak skoicové,

s bílým os'tím<. Dilž. bledá,, tslab

páchnoucí. Výtr. wp ledvin, ellipt.,

13
—

151J1. Cyst. protáhle zaoblen

vakovité.

U evnic sbíral p. dr. K. Ka\ na.

I. Gintliana sp. n. J^. Gintlova.

MaM, útlá. Kl. i—2 cm, tence mas.,

klí.elov., oste cašpíoitlý, pak roz-

ložený, s osVrými hrbolem,, hladký,

louskly, šed žemloz'ý, s hndavým
temenem^ koineon ve vlákna roztr-

haný. T. tenký (iV::—3 mm), dlou-

hý, elast., d jle neztluštlý, útle vlák-

nitý, léikk bíle hedvábí tý, nahoe
málo poprášený. L. tenké, husté, ž'e-

mloivé, pak tmav hindé se s\'tlým

ostím. Výtr. ledvin, eílipt., 7
—8 \i.

Cyst. ku lov. vakovité, soWa od ba-

sidií odchylné. N'epáchne.
V listnat. hájich u Roblina (vápin^), v ervenci 1916. — Na kl. neni ani

stopy po šupinách. Jest pibuz. ped., ale již velikosti výtr. rozdílná. Vnuji ji

p. dr. O. Gintlovi.

Obr. (14. Inocybe frumentacea
l^>nll , Slab zmenš.

b) Kl. ve vlákna netrhaný.

a) Velké druhy.

I. relicina Fr. V. ko,sifrbatá. Kl. 2>^—4 cm, dlouho kuželov., pak

rozlož, s delším tupým hrbolem, koSov hndavý, nn tenwni s od-

sálýmí hndými šupinami, k okr. hladký, hedváb, vláknitý (ve
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vkikna neirlianý). T. velmi dl.. 2—4 mm t!., vdy kiifiolabý, ši>i-

nav hinclý, f>otnakánÍHi ervenající, dole iTirtmat vláknitý, nahoe

oste drobné snpinkatý. \.. proidUé, (Insti tkirté, vehni ši.

bich., volné, bledé hlínové, pak temn olivové hndé, s bílým

ostím, pofuakáním ervenohnédé. Výtr. veliké, nestejnostrann led-

vinité . 15
— 18

|i. Cys;. drobné, tu,p vakovité. hojné, pouze na

ostí. Duž. špinavá, odporn •páchnoucí.

\' snirin na kopci u Radotína (vápno), u P>ilicliova na opuce (Vinikl.),

Diagnosa n Rickena nápadn se sliodujc (autor. Hres.). \'ýznaná hrubými, ko-

strbat odstálými, hndými šupinami na bilé pd. Vzácný, ale lehce po/.na-

telný druh.

I. dulcamara Schw. 1805. í'. po.íméchufová. Velká. Inocybám ne-

podobná. Kl. 4—6 cm, pleše rozdož., uprosted vmáklý a skoro

•tro-ohu hrbol., liškové olivový, mékce phtnaté šiipinkatý, dosti mas.,

s rovným, tenkým, ostrým okr. T. zdélí pr. kl.. 4—5 mm ti., asto

zakivený, hndavý, na samé basi trochu napuchlý a zde modravé

nebo zelenavé nabéhlý, s dlouho trvalým, tisniitým kroužkem, tis-

nit vláknitý, ehusit., vycpaný. L. husté, tenké, zúžen pipojené,

skoicpvé hnédé. Duž. nažloutlá, silné inoc. páchnoucí. Výtr. válcov.

eMípt., 10— T2
\i.. Cvst. válcov., kyjo'\-'iité, tUípé, asto s pehrádkou.

\^ borovém lese u Mnichovic. 8, 1916. Roblin 6. 1916. Z Krkonoš pines!

p dr. Kavina formu s t. hrub lýhov. vláknitým, na modravé pd hnd šu-

pinkatým, dole znan napuchlým, s duž. naržovlou.

I. caesariata Fr. 1838. V. vlasatá. Kl. 2—á^V-i cm. mírn mas.,

pravid. sklen., nehrbol., kozov žemlový, pitiskle mékce plshiatý a

bílými vlákny jemn potažený, suchý, s okr. dol zahnutým. T.
málo delší pr. kl., 4

—6 mm tk, stejn ti., asto zakivený, pevný,

žemlový, hojn mrtnat vláknitý. L. husté, dosti tlusté, bílé, slab

nažloutlé, pak nahndlé, s bílým ostím, u t. vykrojené. Duž. bledá,

nevonná. Výtr. tup ledvinité, 7
—8 [x. Cyst. velmi husté, nestejné

tvarem, válcov.. kyjo-vitté, vakovité ano i lahvic, etné s pehrádkau.
Na svtlinách v rzných lesích, asto t modínových porostech nebo v ha-

binách. Celkem ídce, od ervna do záí. Mnichovice, Struhaov, Libochoviky.
U Cooka vyobrazená I. caesar. (pl. 388) se zdá býti nco jiného. Nkdy páchne
dosti siln inoc. Kl. mívá na okr. bilé cáry. T. mívá dole žlutavou plsf. —
V háji (vápno) nad Chuchlí, u Cernošic a Kosoe roste v kvtnu plemeno

(var. chuchlensis m.) (. nco menší, s kl. lískov žemlovým, uprosted skoro

erveným a asto hrbolk., mkce plstnatým, 1. posléz svtle skoicovými, výtr.

vcjitoellipt., cyst. dlouze nitkovitými. zaoblenými, ano i palikovitými, jen

nkterými krátce lahvicovitými neb kyjovitými. Nutno je dále sledovati. Oby-

ejn pospolitá a trsnatá.



I. avenacea sp. n. V. ovesyiotá. Kl. 3
—

5 cm, tence mas., v mládí

kuželov., ..f rozm uatým hndým temenem, dlouho podvin. a boha-

tou bílou ikortinou s t. s]>ojený, suchý, hladký, drobounce žemlové

pHtiikle šupinkatý. T. delší pr. kl.. excentrický, 5
—8 nmi 'ti., dole

slab ztluštliý. pevný, uvnit konen nahndlý, hipinkat pavui-
natý, nahoe mrtnatý, snlildní. L. husté, u t. hluboce vykroj..

nejprz.' bílé, pak okrové, široké. Výtr. veliké, žluté, dloube veHem)-

vié, k basi zvolna zúž. a- trochu caJimt-tc, 10— 12 n. Cyst. kulov.

velké nebo sloupkovité.

Na suché louce pod Struiiarovem, jednotliv. 7. 1918. Jest pibuz. ped.,
ale tvarem výtrus naprosto odchylná. Dle nich pojmenování.

I. mutica Fr. 1863. l\ tupá. ,KL 3
—4 cm, tup zívoncov. s podvin.

plstnatým okr., pak ale rovn rozlož, s hndavým, hladkým, lesk-

lým, tupým hrbolem, lysý, matný, hust radiáln rugosní, blavý,
tence mas. T. velmi) dl., 3

—
5 mm ti., dol zvolna ztkištlý, velice

miékký, dutý, lámaz/ý, hladký, lesklý, lysý, hlosihiý, nahoe útle

rýhov. L. dosti husté, tenké, do'sti> šir. bich., široce pirostlé, ale

brzo utržené, dlouho isté bílé, pak slab hlínové. Výtr. tup ellipt.

až ledvin., syt hndé, 6—7 |i. Cyst. na ostí hojné, velké, jedny

kulaté, druhé kulaté se zúž. temenem, nepehrádkované. Bez zá-

pachu.
V listnat. lese na Icsnim humusu pod Koženým vrchem u Mnichovic

v ervenci 1918. — Patrn velice vzácná houba, po Friesovi snad nesbíraná.

Friesv popis se sice dosti shoduje, ale není úplný.

I. rosella sp. n. V. ržová. Kl. 2—4 cm, sklen, rozlož., slab upé
hrbol., tence elast. mas., suchý, jemnými, hustými, pitislklým šu-

piinkami naršovélý. T. delší pr. kl., 3 nuu ti., elast., podél hrubé

vláknitý a vláknité mrtnatý, dahoe se seteUiým kortinov^ým

kroužkem., nad ním jenm bíle pavuinatý, n^ršovélý. L. isté bílé,

u t. voln zaoblené, husté, lehlé, široké. Cyst. malinké, krátce a

tup 'sloupkovité až ellipt. Výnr. ellipt. mandlov., slabounce na-

žloutlé, 7
—

9 \x. Páchne slab.

V dubovém háji nad Chuchlí v ervnu 1914 sbíral Šimek. Patí do pí-

buz. I. caesariata, jež mívá také bledé výtr. a bílé 1. Pipomíná také Lepioty,

které však nemají vláknitý t.

I. Bongardii Weinm. 1836. V. Bonigardov<a. Velký, istatný dr.,

^ velkými, odstálými, hndými šupinami na kl. Kl. 4—6 cm, dlouho

tupé kuželov. avoncoz/., uprosted velmi' tlust mas., hrubými, hn-

dými, tAochii ú(ts'áíými šupinami pokrytý. T. dl., asi i cm ti.,

doLe neztluštlý. pevn elast.. podl vlákn. a mrtnatý. ;/(/ konci spoe
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Itriib stípinkafý, po))uiháiiíiii inaso7' liiidmoiicí. L. velmi šir.,

u t. zaoblené, tenké, hlinavé s hílým ostím, pomakánbn lindc

strahatc, husté. Duž. blostná, ale na ezu krásn rubová, silné pí-

jemn vouná. Cyst. kráiké. tupé válcov.. pmuze na cstí. \'ýtr. ellipt..

asto nestejnostranné. 12— 15 i^.

\ tplýcli liájích na vápn 11 Karlštejna, Kosoc, Cliotc, Roblína v er-

venci. — Nemohu pochopiti, pro Butaille spojuje I. cervicolor s tímto dr,

vždyf cystidami vbec ani nejsou pibuzny.

^) Drobounká, s cA'cen'rick\')>i IcL. na locíyhácli ostruiii.

I. perpusilla >]i. n. í'. pcinaliká. Xejívýš g^iraciilní . Kl. 3^— i cm,

tence blanitý, nizce zaobl-ené i>klien.. nešupinatý. nevláknáir^ý, ale celý

,.^<^*:^^^^

Obr. 65. I. Hebeloma glutinosum Lnd., 2. H. strophosum Fr., 3. H. clavi-

ceps l"r., 4. H fastibile Vr. — Vesms slab zmenš.

odstálc peútle sametov plsfnatý, bled šedý. Stopka pevná, solidní,

dvakrát deil.ší pr. kl., >4— 1 mm ti., bled žlutavá, dole trochu hUso-

vit ztluštlá a pínio k substrátu pisedlá, celá jako kl. odná,

kivá, nejvýš excentrická. L. bled žlutavé, š.iir., široce pirostlé,

proidlé, útlé, s bílým osliíím, delší a kratší. Výtr. kiilov. vejité,

isyt žliutoliinédé, aslto inestejnc'stran'né, 6—7 p._ Cyst. jen ra 'otstí,

\elmi hojné, kivolace pálikovt stojpkaté.
Xa starých lodyhách ostružin na sluncem vypálené stráni záp. v údolí

Karlíkem v ervenci 1916. — Jest to vbec nový typ r. Inocybe. již svým
stanoviskem podivný.

Hebeloma 1>. Slsivka. Obr. 65.

líoiuhy s cenl.irálmim. mas. kl., barvy nejasitji žemlové mebo

nahndlé nieb i bílé, obyejni slMzIkým. L. záhiV neisté hlínidvé,

s blaA'ým opatím, v mládí obyejm-é kapky vody ronící. T. nahoe
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zrin.e'k]atý až i' mrtniat ŠLipiinkaíý, nkdy celý šupiinkatý. X^ýtr. skoíro

manidliovité, hndé. Cyst. ina €is'tí hiojinié, raL'k|G|\'itc nebo tyinkaviité.

U 'nkterých vyivinuta siPná knirtma. jiné bez vekt i kortiny. Duž.

skoro vesms odporn hnojn páchnoucí.

RlO|d tentCo stiojí uprasted mezii r. Inocybe a r. CoTUinarkis.

H. crassum jqst již skoro ipriavý Cortiinarius. proto jsme druh ten

postaviH dio zvláštního roidin. Druhy z první skupiiny jsou vlastn

Inotyby s niliiciviltými cysit. Druh}' z 'tetí skupiny jso^u ;si vekn.ii po-

dobné, vairi,abi'l:n.í a itžko uritelmé. Rositlou na zemi v iesích, hájích,

zalhiraách a asito mimo les, hllavn na podzim a tvoí vždy hus,té

kolonie nebo veliké kruhy. Dle odporného zápachu, který nkdy
alkohoilu se podobá, vždy ihned ;se poznávají. Nejedí se, jsou-li ale

jedovaté, nevím. V Cechách známy jsou skoro všechny druhy, které

Fries uvádí. Ricken popisuje 24 dr.

a) A7. I' iiikidí c:astcii moluttnc vyvinutou, vláknitou kortinou,

jež zanechává na okr. kl. cáry a na t. mizivý prstenec.

Drobné druhy.

H. strophosum Fr. 1838. ^\ vláknicová. Útlá, zjevu Inoicybe. Kl

2—5 cm, tup kuželov. avoinaov., pak rozlož, a nízce hirbol.. tence

mas., žemlbvý a.ž bkrvý, upra^^ted více mén hndý, suchý, matný,

drobn útle vláknit šupinkatý, na okr. dlouho vláknitými cáry po

bohaté kortin oivšený, jež na t. zanechá\'á mizivý vláknitý

kroužek. T. znan d.1., asto kivoliaký, 3
—

5 mm ti., pevný, vlák-

nitý, velmi mrtnatý, dole v stáí hndnoucí, uvnit hndý. L. dO'Sti

hnsté, .sir., u t. hlubokými úhlem vykrlcljené a zde nejširší, k okr.

zv.oílna ziiž., nestejn šiir., ziubait nerovné, blavé, pak okoládov

žemlové, s bílým, tupým ositím. Páchne siln hnojem.. Výtr. ne-

6'tejno9trann ledvin., 12—15 i^- ^Y^^- "^ '^'^^^'^ hloljné, dlouze a tup
tTCÍnikov.

Obyejn v smrinácli jednotliv neb i trochu trsnatá, ale ídce, f,— ii.

Chuchle, Kr, Kokoin (Mick.). Opono (Punc). — Zjevem spise Tnocybe než

Hebeloma. Barva brzo tmavji hndá, brzo až blavá.

H. caespitosum sp. n. -V. trsnatá. Hust trsnalá nebo i jednotliv,

kl. 3
—

4 cm, tup nízce sklen., pak rozlio'ž., nSkdy s hrbolkem, suchý.

matný, nehygr., bliavý do žemlová až i šedohndý, matný, lysý,

•v mládí hojnou kortinou s t. spojený, která na t. zanechává pavu-

cinatý kroužek. T. velmi dl., dcd slab so.tva ztiluštlý (3—5 mm),

zduha elasf., pevný, solidní, blavý, podél tísnit vláknitý, pomaká-
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ním hndnoticí, na konci arnekat mrtnaK. T.. husté, špinav hlede,

pak masov rezian^é, šir. pirostlé, na bílém astí dncibn zoubkaté.

Diiž. bílá, slal> páchnoucí. Výtr. šir. éUlpt., špitnav hndé, 8— 1211.

Cyéi. dlouze niitkov.. tup palikovLté.
\' naneseném humusu lesním u Podzámí u Opona (8. IQ15, Poiic), v je-

hlií v smrin u Karlštejna (vápno) v ervnu 1920. — Má zjev úpln Inoc.

lacera a p.

H. mesophaeum Fr. 1838. S. opásaná. Kl. 3
—

4 cm, tence mas.,

v mládí tup kuželiov.. zvoncov., bohatou bitou 'kortinou s t. spo-

jený, pak rozlož, s nízkým šir. hrbolem. uprosted) s^l erveno-

hnédý, velice slizký, úpln hladký, ale kolem kraje oste omezenou,

bílou, vlásenit plstnatou páskou lemovaný. T. dl, 3
—6 mm 'il..

dole neztluštlý. tuhý, pevný, nahoe plstnatýin prstencem opatený,
mkce bíle vláknit pM.^atý, dfclle kaneon hndnoucí, nahoe bílý

a zrnekatý. L. huisté, nepi liiš ši., tenké,' vždy lehlé, u t. vykro-

jené, bílé, pak hlínm^ okrové, na ostí bílé a trochu ziuteté. Duz.

páchne slab. X^ýtr. ellipt., ale asito nesl'iej:nio,sitrainné nebo na basi

tlustší, 8 JI. Cyst. Aí^elmi hojné, dlouhé, rovn tyinkov., tupé.
Ve vlhké tráv v mladém smrí ve spolenosti ryzc pospolit, ano i

trsnat, u Hrusické cihelny'. 11, 1918. Šárka (Reich.). Bílou okrajní páskou

od hndého, slizkého stedu velmi nápadná. Páska tato ani v stáí nemizí.

H. birrum Fr. 1838. vS. tísnitá. Kl. 3
—

5 cm. praviid. isklenut

z\-uncov., sotlva brbol., celý žemlový, hladký, lysý, jen podle okr.

vláknitými bledými hipinkanii posázený (jež ale pozdji mizí\

dltotubo vláknitými cáry na okr. ovšený. T. málo dielší pr. kl..

4—10 mm ti., zkiv^ený, ztuha elast.. uvnit hndý, zevn bílými

vlákny skoro vlnit pokrytý, ma konci teko\^an mrtnatý, dlouho

s víláknililým kroužkem, dole konen hndý. L. husté, nejprv blavé,

pak špiinav hndé, s bílým os'tím. Výtr. bled hndavé, ledvin,

elliipt., 7
—8 \í. Cyst. dllciuze nitkovité, ttipé. PáiChme sladce alko-

holicky.
v tráv v lese u Slivnce (R. 6, 19 16), v borovém lesíku na suché stráni

nad Hluboepy ve velikém množství, v tlupách a kruzích (10, 1918). Cáry.

plstí, kortinou a kroužkem adí se k ped., ale barvou ma>. kl. pipomíná sku-

pinu tvrtou.

H. velatum sp. n. 6'. závojová. Menší, asto po 2—4 trsna',á, kl.

2—4 cm, nejprv zaoblen sklen., s okr. bílým podvin., v mládí

plstnatým, pak rozllc., sotva hrbol., ispíše vmáklý, dosti tlust a

tvrd mas., za vlbka slizký, za sucha hladký, lesklý, svtle žemlov

okrový, uprosted hndaAn^. T. málo delší pr. kl., asi i cm l., tso-

lidní, pevný, válcov., bílý, podél vlákn., lysý, v mládí s kl. mocným
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bílým, velem- spojený Jež na a. zanechává dlouho trvalý prsterwc,
nad tímto znnekatý, dide pomakáním hndnoucí. L. nejprv šed

naržovlé, v stáí šeda,v okrové s bílým ostím, Irirsté, u t. vy-

ktrojenié, uprosted 'niejširší. Výtr. tupé krátce vejitoellipt., žkité,

8—10 v- Cyst. hiojné, kvolace íuiitovilé, tupé. Duž. bílá, siln

edkvikov páchnoucí.
V mechu na lesní svtlin v starém borovém a smrkovém lese u Hrusic.

jednotliv nebo v trsu po 2—3. Již v kvtnu! — Jest píbuz. H. punctatum,
ale kl. není bradavkatý a velm jest mohutnjsi, t. krátký a bez šupinek.

Ki. jest v mládí jako bile ojínný.

H. vernale síp. n. S. jarní. Kk 2—5 cm, dosti ztuha mas., tu|)

kužellov. zvoncov., pak rozilož., s dlouho pod vin. okr., asto ex-

centrický, úpln lysý, hladký, velmi slizký, hled okrov šemlofuý,

v mládí bohatou, bílou kortinou s t. spojený. T. dvakrát delší pr.

kl., pevný, asto dcxte ohniutý, 8— 10 mm ti., bílý, dole zvlášt po-

makáním hndý, mrtnat vláknitý, nahoe 'bez prisiten-ce. L. husté,

šir., u t. široce vykroj., nejprv ist bílé, pak bled okrové, s bílým

ostím. Duž. voní siln lahodn ovocn. Výtr. bled žlutavé, kulo-

vit vejité, 8—9 II. Cyst. hojnié, nilibviité, tuip zaoblené.

V tráv v teplých, vlhkých koutech na okraji les a kovin, vždy velmi

pospolit, asn z jara (3, 4) v okolí Pražském: sv. Prokop, Butovice, Ra-

dotín, Chote, Chuchle, Slivenec. Jest píbuz. ped., ale líbeznou vní a ne-

dostatkem prstence hned se liší. — Britselm popisuje z Bavor jakousi H.

albidocortinatum (1895), ale popis jest nedostatený, jmenovit neiní se

zmínka o slizkosti kl. a vni, jinak ale musí býti podobná. — Naše houb^

jest jedlá, znamenitá.

b) Kl. asto Útle plstnat šupink., t. drobn šupinkatý. Velké dr.

H. glutinosum Liodgr. 1845. ^- lepkavá. K'l. 4—6 cm, dlouho polo-

kulov. sklen., pravid., špinav hndý, uprosted tmaivŠí, na okr. b-

laný, pitisklými vlásenitými šupinkami zvlášt k okr. pokrytý,

šupiinky tyto jsou ale hojným, sliccm. pokryty a tím málfoi patrný.

T. válcov., a'sto pokivený, na basi znan ztluštlý a zde erno-

hndý, bílý, tuhý, nahoe oste zrnekatý, liprasked hojn mrtnatý.

L. husté, teinké, slab vykrtaijené, trochu sbíhiaivé, hnd skvrnité,

blavé, pak špilnav hndé. Duž. bílá, bez zápachu. Výtr. ne-

steijnosV mandioiv., 9
— 10 11. Cyst. louze nikkovité, tupé.

V lesích jehlinat., v nicchn nebo na trouchnivých devech, asto trsnatá.

Vzácn. Pecny nad Ondejovem (8,1915), evnice (K). \ýznaný a lehce

poznatelný dr.
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H. siiujosiim l"r. iS^^S. .V. veliká. Statná, mas., zje\iu velkýcli

Cortiinariu. Kl. 8— i

.^ cm. trvale ploše siklen.. nkdy s nízkým sir.

brbolem. na okr. krátce rýhov.. elast. mas., hélav žemlový, v stáí

více nabndlý, hladký, lesklý, mák) sliizký. T. 2—3 cm ti., zdélí

pr. kl.. dalfe znan zjjluštlý. pevn elast., blavý. dn Ibnými bílými

šupinkami pokryly', dole více vláknitý. L. šir., dosti bust, obyejn
ihlé, bluboce. úzce vykroj., valiné, bled, pak rezav ervené, ko-

nen hlrnjové. Duž. bílá, mkká, slab houbov '\1cinná. \^ýtr. ne-

ste j^nostrann mandlov.. 10— 12 \i. Cyst. nitkovité.

V humusi: listnat. i jehlic, les, vždy na vápn(!), pospolit a ve vel-

kých kruzích. Karlštejn, Ncratovice, Slivenec, Srbsko, Butovice, Kolín, Chlu-

mec: n. C. (R), sv. Ivan. na Morav u Koryan (SI.).

H. firmuni Fr. 1838. 5. kepká. Velký, masitý dr. (vií než

II. crustul.). Kl. 5
—8 cm, sklen, zvoncov., pak rozlliož., tup a šir.

hrbol., tliisit mas., hladkv, Iv.siv, za vlihka isTizkv, hnd ervenavv.

na podvin. okr. v mládí bíle vlásenitý. Tr. bud krátký a dole

zlliuštlý, bud dlouhý, asto ohndiý, uprosted tenký, na basi silnjší

a koenovilt ztemený, i
—2 cm ti., soliidní. elast., pievTiý. ižiemlcwý,

celý hust drobnými šupinkami pokrytý. L. tenké, husli, dosti úzké,

.skoro rovn ufaté, u t. zaoblené, s bledým vyhilodaným ostím..

Duž. špinav bílá, pak hndavá, slab sladce vonící. Výtr. maodlov..

12—14 11.

A lesích hstn. i jehlin. ulcc. na podzim. Libochoviky u Sla. (Fch).

i\obJín, Karlštejn.

H. squamulosum sp. n. 6'. šupinkatá. Kl. 3
—6 cm, rozlož.. sotv;i

hrlx)!., tlusí. mas., uprcsted špinav žemlový, ostatn bílý, lysý,

velice slizký. T. díl., rovný, i cm ti., elast. pevný, vycpaný, dole

neztlušitlý a zde temn hndý, nahoe blavý, na hladkém povrchu

hojnými, blanitými, hilými šupinami pokrytý. T.. husté, dosti úzké,

\\ (lí. voln zaoblen, hlínorv^é, pak skoicov hndé, s bíilým zoub-

katým ostím. Duž. 5lal> sladce páchne. Výtr. tvarem i velik. velmi

nestejné, nllcteré 12"— 16 jx, ale mnohé 6—8— 10 \i, vtšina vete-

nlo^•iltá, jiné vejiité, všechny v stopcku stažené, hndé. Cyst. dl..

nitkoviité. zaoblené.

\' smrkovém lese na diabasu u .Slivence. 11, 1918.
—

Jest píbuz. ped.,

ale zbarvením a plochými šupinami na t. rozdílná.

H. claviceps Fr. 1851. .S". kyjohlavá. Kl. 3
—

5 cm, tup zvoncov..

na okr. oste podvin., asto zprohýbamý, hladký, trochu lesklý, hily

nebo svtle žemlový, s bílým ckr., tence mais., za vlhka slizký. T.
dl., asi I cm k'l., oblý, ztiiiha elast.. bílý. hojn šupinkatý, na basi
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kulovii hlízovitý. L. nejprv bílé, pak rezavé až špinav hndé, ii t.

vykroj, a trochu sbíhavé, s bíle zouhkatým ostím. V^ýtr. hndé,

nestejinostranin vejiitoelliíplt., k baisi stáž., lo—12 \í. Cyst. nitkovité,

Duž. bílá, odporn páchnoucí.
V listn. hájích vzácn, 8— 11. Struhaov, Plechá u Mnichovic, Kunice,

Libochoviky (Fch), Rataje (Schustl.), Karlštejn. — Pízemní hlíza bývá až

2 cm š. Lehce poznatelný druh.

H. nigricans sp. n. 5". ernavá. Kl. 3
—

5 cm, tup zvoncov., hladký,

h'sý. na dlouho podviiin. dkr. bíilý, blav žemliový, za vlhka slizký.

T. dl., rovn}', pomrn ti. (i cm), dole zvolna napuchlý, bílý, ale

skoirlci celý hust zroit bíle poprášený, pomakáním ernavý.
L. husté, šir. pirostlé, bílé, pak rezavé až hndavé, na oskí útle

zoubkaté. Výtr. hndé, nestejnostraininé, na obou. koncích zašpia-

tné, 10 ^i. Cyst. hojné, dl., -rovn nitkov., na konci pailikov. 'za-

oblené.

Na humusu v smrkovém lese (vápno) v údolí Radotínském. 8, 1918.

— Jest píbuz. ped., ale pece dosti odchylná. Zvlášt ernání t. jest význané.

V mé tekutin pokrývá se mohutnou vrstvou slizu.

c) A7. vždy za vlhka slizkýr, nešupinatý, t. nehipinalý, nejvýš

mrtnatý.

H. punctatum Fr. 1828. 5. tekovaná. Ivll. 2—4 cm, tence mas.,

zvoncov. ;sklien., pak rozlož, a tup hrhol., špinav kozlov ižemlový,

uprosted hndý, asto svraskalý, slizkými bradavkami .poPxrytý,

velice slizký, na blavém okr. zbytiky závoje ovšený. T. dl, 2 až

4 mm ti., tuhý, asto pokivený, na basi hndý aš ernavý, celý po-

krytý hedváb., bílými vlákénky a šupinkami mkkými, na konci

mrtnatý. L. uprosted nejširší, málo hUsté, skoicov ervenavé,

pak hndé se svtlým oistím. Dniž. bledá, odporného hnojného zá-

pachu. Výtr. nestejnoskirann šrtcioe vejiitoellipt., 8— 11 v- Cyst.

hojné, dloiuhé, niitiorvité, tupé, na basi ztluštlé.

Na vlhkých travinách, na okrajích lesních, na lesních lukách na podzmi

všude hojné a vždy v houfech. — Ricken praví, že nepáchne.

H. fastibile Fr. 1838. S. odporná. Zjev a vehk. jako FI. crustulin.

Kl. 4—8 cm, skoro bílý, pak tncichu žemlový, hladký, lesklý, za

vlhka trochu (slizký, zvonoov. siklen., pak rozlož, nehrb., pevn mas.,

s okr. dlouho podvin. a hust jemn pýitým. T. málo delší pr. kl..

6— 12 mm ti., váldoiv., asto pokia^ený, .dole nkdy zíiluštlý, bílý,

hedváb, lesklý, dosti pevný, zvlášt nahoe hojn bíle mrtnatý.

L. blavé, pak šed okoládové, tenké, husté, hluboce úzce vykroj.,

26
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na ostí svilcjši a brvité. za vlhka s hojnými gumovými kapikami,

jež za 5iiclia ztubniodi v hndé 'skvrny. Duž. ])ík'i, siln cdkzkou

páchnoucí. \ýív. hndié, mandlov., 12— 15 ^ Cyst. dlouze tymkov.,
na konci zaoblené.

^' suchých smrkových i listn. lesích, na travinách, v zahradách ideji

8— 10. U Mnichovic na více místech, Radotín, Hvzda, Chlumec n. C. (R)--

H. versipelle Fr. 1838. 5. mnivá. Kl. 2—4 cm, tup hrbol. sklen.,

s oste a úzce podvin. vláknitým lokr., tence mas., bkw kozový

nebo šcdav žemlový. T. dil. (6
—8 cm), 4—6 mm (l., nkdy krivo-

kký, ole trochu ztluštliý a dlou::e koenovit v substrátu za-

puštný, bílý, )ia konci lirub mrtnatý, soliidml, elaslt., dole hrubé

vláknit tíiíinitý, v mládí pomakáním žloutnoucí a hndnoucí,
v stáí d/ule špinav kávov hndý, bez kroužku, hedváb, leskle vlák-

tnitý. L. huSlíé, u t. vykroj., nejprv naržovle blav, pak hlínov

skoícoité, na oistí v mlláí s hojnými mlénými kapkami, ipo-

makáním hndnoucí, ^na ostí bite brvité. Duž. blavá, siln alko-

holicky páchnoucí. Výtr. vejioellipt., 8—10 11. Cyst. dlouze

t3xi^nko\^
V lesích všeho druhu, v hájích, zahradách, vždy v houfech, na podzim.

Stromovka, Plechá u Mnich., Davle, Roblín, Karlštejn.

H. hiemale Bres. 1898. Obr. 66. 5. zimní. Kl. 2—4 cm, ploše

sklen., soiva hrbol., rovný, na okr. blavý a v mládí poévin. a bíle

vlásenitý, uprosted žemlov hndý a asto svraskalý, tence mas.,.

velice slizký, hygrof., za isucha blavý. T. velmi dl. (3
—8 cm),.

3.
—

5 mm 11., elast. vláknitý, blavý, nahoe jemn mrtnatý, diole

zvolna hndý a zahnultý. L. voln zaoblené, tenké, husté, bledé, pak
hlínov skoicové. Duž. bledá, 'sotv-a páchnoucí. Výtr. nestejino-

strann hnuškov. eillipt., na basi šikmo stáž., velmi nestejn vel.,.

10—14 (i. Cyst. hicjné, tyinkov., Hupé.

Na vesovinách, mýtinách lesních, v kovinách, zahradách, pozd na pod-
zim (i za mraz) a asto až do jara, všude velmi obecná.

H. odoratum sp. n. S. vonná. Kl. 3
—

4 cm, šavnat, dosti tlust

mas., pravid. isklen.. uprosted s vyniklou zónou, m okr. trochu

podviin., hladký, lysý, bílý, jen. na temeni žemlový a zde hladký a

slizký. T. málo delší pr. kl., došili teniký (3
—

5 mm), neztluštlý^

spíše dole zten., solidtií, pevn elast., hladký, lysý, lesklý, blostný,

jen dole v stáí trochu nahndlý, nahoíe drobn zrneckatý. L. pro-
ídlé, tenké, velmi šir.. u t. zaoblen volné, na ostí zoubkaté, hlí-

nov okrové, na plrše pín žilkované. Výtr. žluté, vejifovete-
novité, nestejnostranné, 10—12 \i. Cyst. hojné, dlouze, tlust ty-
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iiikov., zaobltené, labvioov., nkdy i ipokrvené a defoTmiované. Voní

siln, nejvýš píjemn.
y okolí Mnichovic ve vlhkých, travnatých koutech lesních dosti rozší-

ena. 8—9. Blostí a vní snadno se poznává.

H. fragrantissimum sp. n. S. páchnoucí. Veliko&t, vaiv i trsnafosf

Hyipbol. fascicul., ale celá bílá. Kl. ij^—y/2 cm, tup kuželov.

zvonciov., trochu lirbol., áošú mas., úpln lysý, velmi slizký, bílý,

v stáí v malíínk, pítiskllé šupinky roztrhaný, i v mládí úpln hez

J

":''K

'•JivAií-'

Obr 66. I. Hebeloma hiemale Bres., i. pir. vel., jeden klob. starší, zvtš. cyst.
a výtr., 2. zvtš. výtr. a cyst. H. crustuliniforme Bl., 3. H. lugens Jng.

Slab zmenš.

vela, na okr. .piodvin. T. dl., obyejn prohnutý, 3
—4 mm ti., bílý,

lysý, dole asto vlnit smákly a dutý a v stáí citrónov nabhlý

(na hndo se nebarví), nahoe zrniltý. L. husté, šiir., u t. zaioblen

volné, okrové, s bílým brvitým ostím. Výtr. veliké, jasn žtluté,

nestejnostrann mandlov., 14
— 16 |j.. Cyst. hojné, tup, skoro pa-

Hkovit tyinkov. Voní sladce jako 'splašky z lihovar nejvýš siln.

V mohutných trsech (!) v strouhách v Košíích sbíral p. u. Kašpar.

10, 1919. — H. sacchariolens Quél. zdá se býti píbuz., ale autor praví:

»gregarium in nemoribus salice;s« a kl. prý jest uprosted rezavý.

H. rubrofuscum sp. n. S. ervenohndá. Kl. 2—4 cm, záhy rovn

rozlož., asto nepravíd. a excenifr., na okr. dlouho úzce po-dviin.,

beze vší stopy vela, úpln hladký, lesklý (jako lakovaný), za vlhka
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nejvýš siiský. icmn crvcnohndý až cihlov ervenavý. T. krátký.

Wrd tuhý. st.linl, s-tejnomni válcov., 4—5 mm ti., dole obyejn
zahnutý, bílý, nahoe zrnit mrtnalý, vlákn. L. husté, u t. zaoblené

(1 tu nejširší, k dkr. rychle zúž., dlouho bíle, pak bled okrové. Duž.

bledá, slab páchnoucí. Výtr. vejitovetenovité, nestejnostranné, na

obou palech zašpioatilé, 10^— 14 .". Cyst. dlouze nitoviié.

Xa holé zemi pospolit pode zdí hbitova v Mnichovicích, 7, 1919. Jest

velice píbuz. H. Qucletii Schulz (Slavonsko). Autor praví pouze, že jest kl.

bíle okrový, pak rezav hndý. Také výtr. jinak popisuje.

H. niajalc .sp. n. .S". májová. Veli\k. i zjev H. hiemale. Kl. 2 až

3 cm, nízce sklen., nehrbol., dic6ti mas., dlouho na okr. podvln., za

vlhka sliský, za sucha hladký', lesklý, na temeni bled emlový,
ostatn bílý. T. delšíi pr. kl., 3

—
4 mm ti., stejn ti., celý bílý, dole

pomakáním hndnoucí, vláknitý, tuhý, lysý, nahoe útle mr^tnatý.

L. ist bílé, pak lokrové, útlé, sir., na ostí zubat mrtnaté, u tr.

hluboce vykroj. Nevoní. \'ýtr. m.aridl0'V., bled hndé, 10 i^. Cysit.

pedlouhé, na konci velkou palikou okonené.

V mokré tráv pod horkými stránmi (záp.) u silnice mezi Menicemi
a Mnichoviccmi, jednotliv, v kvtnu 1919. —- Jest sice H. hiemale píbuzná,
ale blostí a cystidami rozdílná.

H. fusipes Bres. 1892. 6". sladká. Zjev žemlových Cortinari. Kl.

2—4 cm, svtle žemlový, jako bíle ojínný, tence mas., zvoincov.,

s široce zlomeným okr., lyisý, slizký, pak rozlož, a tup šiirio-ce hrbol.

T. delší pr. kl., 4
—10 mm l., billý, vlákn., lysý, nahoe šupinkat

nirtnatý, nkdy celý šupinkatý, dole ztenený a pomakánun hnd-

noucí, na basi obyejn koenovit prodloužený. L. u t. vykrojené,
tenké, htisté, sir., bled žemlové, pak svtle skoicové, s bílým
ostím. Voní siln sladce alkoholicky. \ýiv. vetenovité, k basi

zvolna zúžené a zakivené, 10— 12 11. Cysir. dlouze nitkovité, tupé.

v lesích všeho druhu na podzim hojn, také mimo les. Ricken myslí, že

H. sacchanolens Quél. jest totožný druh.

H. cinereum sp. n. S. popelová. Malá, zjevu malých Inocyb. Kl.

2—3 cm, tence mas., rozlož, tup hrbol., hladký, za vlhka mírn

slizký, nehygr., olovn šedý, na t&meni ernohndý. T. dl., rovný,

asi 3 mm ti., ddle neztluštlý, tuhý, bíle vlákn., nahoe po velu

slab mrtnat prstenitý, nad iiím bíle zrnitý, v mládí islabší kortinou

s kl. spojený, dole slab nahndlý. L. husté, lehlé, šed hlínové,

u t. voln zaoblené, na ostí bílé. \^ýtr. elliipt., na basi šikmo stáž..

skoro bezbarvé, 8—10 ^i. Cyst. na osirí hojné, tup tyinkov. Bez

vn.
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v Šárce v íjnu 1919 sbírala si. Fricova. Jednotliv. Zbarvením a nehy-

grofanností význaný drub.

d) /v7. sofz'a sli::ký, ncšitpinatý, t. hladký, fen nahoe
smekaty.

H. crustuliniforme Bull. 1786. (A. fasitrbilis Pers.. A. circinans

Pers.) 5. opraJdá. Kl. 4—7 cm, dosti ma's., k okr. velmi zten.,

vejit svoncov. s podvin. okr., pak ptoše rozlož, se sotva znatelným

hrbodem, za vlhka slizký, hladký, nelesklý, hled žlutavé kozový, na

okr. skoro bílý, dcsi pevný. T. zdéli pr. kl., 4-
—6 mm ti., na basi

napuchlý, pak dutý, bílý, vliákn., nahoe bíle zmekatý. L. husté,

nestejn dl., nejprv hlavé, sáhy hlínové, konen skoicové, útlé,

na bílém ostí zubaté, kapky vody ronící. Prach výtr. hndý. \'ýtr.

mandlio^v., 10— 12 [i. Cysit. hojiné. dlouze initoivité, palikovit okon-

ené. Páchne silné hnojn. Chul me nqpíijemná.
V lesích, kovinách, na lesnícb lukách od srpna do podzima všude velice

obecná, vždy ve velikých houfech a kruzích, nkdy i po 2—3 v trsu. Tvoí
nkolik odrd, z nichž význanou jest var. elatum Batsch, s kl. kozov hndým,
t. delším, vždy pokiveným ano i pokrouceným, 1. neslzícími. H. sinapizans

Fr. jest jen statná forma M. crustulin. S. oprahlá považuje se od jednch za

podezelou, cd druhých za jedovatou. Radno však ji dobe znáti, protože roste

hojn ve spolenosti jiných, podobných jedlých hub. Po hnojném zápachu,

nedostatku závoje a hlínových 1. snadno se poznává.

H. lugens Jun^h. 1830. J?. naervenalá. Píbuz. a podobná ped.,
alfe menší. Kl. 3

—
5 cm, zvcncov. tupý, na okr. zprohýbamý a dlouho

jemn plsnatý, pak rozllož., s nízkým sir. hrbolem, tence ztuha

mas., siuchý neb stotva sliizký, erven hndý a jakoby hile ojínný.
T. soitva delší pr. kk, 3

—
5 mm ti., dole sotva ztluštlý, konen

s úzkým kanálkem, zahnuitý, hílý, hedváb, vlákn., nahoe zrnekatý.

L. teniké, husté, u t. široce vykroj., svtic šemlové, sáhy syt sko-

ícové. Duž. bílá, siln hnojn páchnoucí. Výtr. mandtev., 9
—10 ]í.

Cyst. nitkovité, tupé.

V teplých a svtlých dubinách a habinách v hustých houfech, ano i

v chomáích, již zaátkem ervence, až do záí, mnohem ideji než ped.

Plechá u Mnichov., Karlštejn,
'

Roblín, sv. Prokop, Butovice. Radotín, Chlu-

mec n. C.

H. longicaudum Pers. 1801. S. dlouhoocasá. iMenší, bílý dr. Kl.

3
—4 cm, ploše sklen., hladký, sliský, špinav bílý, uprosted na-

žlouftlý, tence mas. T. zdélí pr. kl., sotva i cm ti., mkce dutý,

kehký, na basi slab ztluštlý a hndnoucí, výše pomakáním hnd-

noucí, hladký, heváb. vlákni., na .špice jemn pomouený. L. husté,
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tenké, lehlé, na ostí trochu zubaté, zúžen pisedlé, nejprv špinav
l)llé. pak svtle hlínové, hnd skvrnité. Páchne siln edkvikou.

\'\'tr. široce ellipt., nianélov., 9
— 10 m.. Cysit. tyinkov., tupé.

\' habinách pod .Striiliaovem v srpnu 1915. Nápadné jest barvení ten.

Ricken praví, že nepáchne a i jinak druh ten popisuje.

H. virsatum sp. n. S. íhaná. Skono' vtší než H. crustul. Kl. 5 až

iS cm, tlust mas., v mládí na okr, dlouho podvin., pak ploše rozlož.,

za vlhka slizký, za sucha hladký, lesklý, žemlové nahnédlý, s vrost-

lými hndými vlákny jakoby šupinkatý a žíhaný a mezi vlákny

trhan výhov. T. zdélí pr. kl., asi i cm ti., steJCTomrn válcov.,

pevn elaslt., hladký, vlákn., nahoe s pavuinatýmii vlákny po kor-

tin (jako u Cortinari), blavý, pod 1. zrnekatý. L. husté, tenké,

lehlé, na ostí bílém trochu zubaté, u t. voln zaoblené, blavé,

pak rezavé hnédé. Duž. pleov žemlová, silné sladce aromatická

(jako nkterá Phlegmacia). Výtr. ellipt. mandlov., 6—7 jx. Cyst.

velmi hojné, dlouze krivolace nitkovité.

\' mechatinách jehlin. iesia u Habru (podhorská flora), v srpnu 1914.

Prach výtr. crvenohndý, vlákna kortiny na t. barvící. A tolik význaný
dr., nemohu jej v literatue zjistiti.

H. macrosporum sp. n. 5. velkovýtrusná. Kl. 4—5 cm, tup sklen.,

dosti mas., na okr. dlouho úzce podvin. a oUe pistnatý, za vlhka

slizký, za sucha hladký, špinav žemlový, jakioby bíle ojínný a

podle okr. skoro bílý. T. delší pr. kl., 6—8 mm ti., blostný,

hedváb, vlákn. lesklý, nahoe bíle mrtnatý, elast. isolidní, dole ne-

ztluštlý. L. velmi busté, Itenké, neši., lehlé, u t. vykroj., hlínové

s bílým zubatým ostím,. Výtir. nestejn vel., nkteré peveliké

(15
—18 |i), šiiroce mandlov. Cyst. hojné, dlouze nitkov., na konci

zaoblené.

Xa horké záp. stráni v listi akátovém pospolit nad er. silnicí u Menic
v srpnu každý rok. Jest to takka drobná, bledá, stibronohá H. crustulinif.

H. proletaria sp. n. ^". lidová. Kl. 3
—4 cm, dosti zltuha mas.,

pravid. rozlož, isklen., sotva hrbol., lysý, hladký, matný, úpln bez

vela, velice hygrof. (pi usychání s tmavou okraj ní zónou), za

vlhka tmavé okrový, za sucha bílý, s nádechem pleo^-ým, neslizký.

T. zdélí pr. kl., stejn Ú. (4—5 mm), tuhý, solidní, vláknitý, lysý,

bílý (nemnící se), nahoe šupinkaHý. L. okoládoz^é s ostím bílým,

tenké, šir. bich., u t. zaoblené. Duž. bílá, nozemnuta píjemn
pryskyin vonná. \'ýtr. tup ellipt. až klínov., šed okrové, 6 až

8
]i. Cyst. kulovité, ellipt., houslovité, lahvico-vité. (tupé, krátké, asto

na temeni s ostnitou epikou (jako u Int)cybe).
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v skupin u zdi v údoli podle potoka v lese Krském prvního kvtna

1920. — Druh dobrý, H. macrosporum a H. odoratum pipomínající.

H. diffractum Fr. 1838. 5". edkviková. Kl. 2—4 cm, dosti mas.,

kuželov. zívoncov., s okr. úzce podvin. hile plstnatým, ,pak sklen.

rozlož., šiirO'oe hrbok, hladký, suchý, okrové nebo naervenale hn-

davý, pak kozov pleový, se solidn blýskavým ipovrchem. T. sotva

delší pr. kl., i 'Cm ti., dol ztenený, bílý, hladký, nahoe hojn bíle

zrnitý, pevný. L. neši., zavDblen volné, svtle žemlové s bílým

ostím. Duž. bíl'á, silné edkvikové páchnoucí. Výtr. elUipt., 8 iji.

Cyst. krátce vákov.
V jehlin. lesích hornatjších krajin. 6—8. U Mnichovic, Jevan, Rado-

tína.

H. suaveolens síp. n. 6'. libovonná. Kl. 3
—

5 cm, pružné mas., oble

ísklen., s okr. úzce podvin. a jemn bíle plstnaítým, pak rozlož, a

nepravid. lalonatý, ervenavé žemlový, suchý, jemné plstnaté šii-

pinkafý. T. siotva delší pr. kl., i—1>^ cm ti., pevné elast. solidní,

ddle zakivený, ale neztluštlý, v dlouhé bílé nitky pecházející, podél

hrubé pruhované vláknitý, ale nelesklý, bílý, nahoe ervené nabhlý
a pod 1. hojn bíle mrtnat supinkatý. L. úzké, u t. mlce vykroj.,

bílé, pak špinavé okrové s bílým zubatým ostím. Duž. bílá, siln

sladce píjemné vonná. Výtr. nažloutle hndavé, vejitoellipt., 8 i^.

Cyst. hojné, kivolace niltkov., tupé.

V hlubokém, jehlinatém nánosu v starém smrkovém lese ve spolenosti

žampion v Potoinách u Mnichov, v srpnu každý rok. Jest nepopirateln

Hebeloma, ale ode všech známých velice odchylná. Pipomíná skoro Tricho-

lomy, ale výtr. jsou hndé.

Meliderma gen. n. Medovka.

Kl. hygrof., v mládí s okr. úzce podvin., beze vší kortiny. L.

tupým úhlem od t. losedlé. Výtr. elllipt. nebo skoro kulovité, žlut

rezavé, hladké, 4 na krátkých stopkách na basidii. Cyst. niit ovité,

dlouhé, tupé, hojné na ostí lupen.

Rod tento tžko jest spojovati s r. HebeJoma, zjevem podobá
56 spíše nkterým c];j-uhm r. Hydrocybe, ale naprositým medostatlkem

kortiny a hioijnými cystidami ode všech Cortinari vbec se liší.

Druhy r. Meliderma jsou velké, masité houby, vždy zbarvení me-

dov žlutožemlového. Posud známy jsou pouze uvedené 2 druhy.

M. mussivum Fr. 1838. M. kruhatá. Kl. 2—5 cm, tvrdé elast. mas.,

trvale zvioncov. sklen., s sir. tupým hrbolem,, na ostrém okr. zlo-

mený a v mládí .podvin., úpln bez kortiny, ale podle okr. v mládí
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trochu útile pýtý nebo plstnatý. obyejn 2— ? osirýini zónami zna-

env. suchý. hyj^Tof.. za vlhka medové žlutavý s prosv. 1. pi samém

okr. T. málo delší pr. kl., asi 1 cm ti., vždy kivý, solidní, ela-t.

pevný, dol slab ztluštlý, lysý. jemn vlákn.. nahoe sotva slabé

mrtniatý. L. dosti husté, nestejn šir.. hlubokým úhlem od t. od-

sedlé, nejprv bledé, pak žemlové. Vý^tr. ellipt. kulovité, isvtle hndé,

7
—8 IX. Cyst. dlouze nitkov., kivolaké, tupé. Duž. žemkvá. bez

zápachu.
\' teplyih, chránných koutech les jehlin. i listnat. v nkterých kraji-

nách dosti asto, jinde ale úpln schází, v houfech, ano nkdj' také trsnata.

Zpravidla jen v lét (7—8), na podzim mizí. U Mnichovic hojné, Karlštejn^

íp, Radotín, Jílovišt, \'šenory. — Medovým zbarvením a nedostatkem kortiny

a kroužku jest hned nápadnou.

M. crassum Fr. 1838. M. tlustá. Statná, mas. houba, vzezení ve-

likýxh druh r. Phlegmacium. Kl. 6—12 cm. šir. sklen., tlusté,

kompaktn mas., dlouho na jemn plstnatém okr. podvin., nelesklý,

vlihký, okrové žlutý. T. 6—20 cm dl. a 2—4 cm ti., mas., pevn
isolidní. na basi více mén hlíznat ztluštlý. bledý, vláknitý, pod
kl. bíle útle mrttnatý, beze vší kortiny. L. úzké. husté, nestejn dl.,

zúžen pipojené, bledavé, v stáí skoicové. Duž. mírná, bled

okrová sladce aromatická (na zpsob Phlegmacii). Výtr. žlutohndé,

ellipt., 8 [1. Cyst. dlouze tyinkoví té, žlutavé, na ploše ii ostí 1.

^' jehlin. lesích podhorských vzácn. U Borové v již. Cechách ršimek),

u Habru. — Divím se, pro Ricken udává jemnou kortinu, já žádnou nepo-

zoroval.

Cortinarius Fr. Pavuinec.

Houby rzného vzezení, veliké a kompaktn mas. i útlé. drc-

^bounké, rzn zbarvené, s t. centrálním, solidním, ma?., v stái

uvnit houbovitým nebo i rozpadnutím a nozhlodáním pletiva du-

tým, nikoliiv chrupavitým ani elasti-n vláknitým, trvale, ale vždy
v mládí pavuinatou kortinou s okr. kl. spojeným: kortina zane-

chává asto nahoe vláknitý kroužek, zbarvený v}-padávajícím pra-
chem výcr. ]\Iimo to bývá na haši t. v>Tv'inuto velm universale

v podolD botky, /prstenc nebo nahoru vystoupavých šupin, jimiž

jest t. strakatý. Jen vzácn kdy u nkterých Hydrocyb skoro kor-

tina mizí. L. jsou tlusté, dužnaté, bez bílého ostí, v stáí v.židy

prachem výtr. hnd zbarvené, v mládí bílé, žluté, lilákové, nachové.

U t. jsou 1. mírn vykrojené a nesbíhavé. Kl. hygrof. i nehygrof.,
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u velkých druh vehni tliust mas., v mládí s okr. podvim., na po-

vrchu suchý nebo islkký, holý nebo kozov plstnatý, ale nikdy vlák-

ni'tý a nešupiinatý. Dužnina aromatiícká, na ezu barvu nemnící,
bezmléná. Vý'tr. elliptiné až kulovité, jemn bradaivité, sotva kdy
skoro hliadké, žluté neb medové. Cyst. ma csití vždy scházejí, vyj-ma

poslední druh Hydroc. ,nasuta, který bezpochyby pedstavuje samo-

statný rod (Cystocybe). Vesms pozemní houby.

Rod tento, poprvé co celek r. 1801 od Penscona pijatý,

rozdlují novjší mykologové v 6 samostatných irodl: MyxaciíMn,

Phlegmacvmn, Inoloma, Dermocybe, Telajiionia, Hydrocybe. Rody
tyto ovšem nejsou iO'Stre od sebe ohranieny, an-D mnohé druhy mo-
hou dobe státii ve divou rodech záro\-ie. Také i zkušený huba ne-

známé mnohé druhy r. Dermocybe nebo Hydrocybe na první ipohled

tžko dle nodu istamcví. Ponvadž ale z praktického ohledu jest

lépe tak veliiké množství druh njak roztíditi, doporuuji: sám

rozdlení a uznání jmenovaných 6 rod k vli pamiri a pehledu.
Nkteré skupiny se lebce hned na první pohled poznávají, tak jme-
novit veliké, kompaktní a hlíznaté druhy r. Phlegmacium, fialové

druhy s mandlo'V. výtr. i". Inoloma, živ zbarvené drobné druhy
r. Dermocybe, hygirofanní a silnou botikou opatené Telamonie,

drobné, hygrofanní, skoro bez koniny druhy r. Hydrocybe a rovnž
rod Myxacium svou slizkostí. >

Akoliv zkušený mykolog lehce každý Cortinarius v lese 00

takový ihned poznává (dle zevnjšku, zbarvení, kortiny, aromátu),

ipece nedovede asto bezpen i známý již druh uriti, což snadno

ipochopitelno, ponvadž druh podobných jest peveliké množství

a nezídka mají rody své paraillelní ady druh. Tu teba peli-

vého šetení doma dle zápisk a literatury a dle analysy mikrosko-

pické. Na podzim bývá pavuinci lesní pda itém poseta a na

malé ploše nálezném nezídka až 50 druh pohromad. Pi uro-

vání fteba dbáti všech znak. Pedevším iseber vždy mladé a vyvi-

nuté a staré houby. Mladé a staré kusy se od sebe vždy liší znan,

nemají kortiny, jsou jinak zbarveny, lupeny prachem rezavé atd.

Barvu lupen pozmáš jen v mládí, než uzrají výtrusy. Hygrofannost

jest nkdJ)' tžko rozeznati. Když seberem houby Oisohlé, musíme

jednu hoditi do vody a po nkolika hodiinách pozorova'ti, zmní-li

l)arvu a prosvitájí-li lupeny. Když sbíráme houby za dešt, musíme

naopak nkterý kousek nechati na vzduchu ležeti, aby oschnul a

zmnil barvu. Aroma dužniny jest výljorným vodítkem, ale dá se
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tžko slovy popisovati. \^tšina pavuinc má s^xoleómé mandlovit

prikyslé aroma. Cbut jest jen u nkterých zvláš význanou.

Botka jeví se jako svtlý obal na basi ten a koní rzn vy-

soko na teni ostrým lemem. Nákdy itrhá se v knoužky, nkdy
v drobné šupiny. Nkdy zanechává na okr. kl. svtlé vlášení, ídce

miziivé šupinky. Tam, kde jest siln vyvinuta, poskytuje výborný

znak druhový.

\'i Naucorirm, Inccybám nebo Hebelomám poznávají se ípo-

chybné druhy pavuinc dlie tlust masitých lupen, jež nemají

tnikdy bíle pýité ostí, proftože nemají cystid.

\'ýtrusy jsou pro šetení druhové prvním ispolehlivým vo-

dítkem. Již jich velikost jest pro druh význanou. Jiné pak jsou

kulaté, jiné mandlovité, jiné elliplti-né atd. Starší autorové neudá-

vají povahu výtrus, ímž se stávají mnohé jejich druhy pochyb-

nými.

V nás^ledujícim vypoteno noi iprv/ní pohled piliš mnoho druh,
ale jsem pesvdeo, že jích v eském státu roste poet dvojnásobný.
Vele bych doporuoval venkovským mykologm, aby si obrali za

úfkol monografické jich zpracování. Jen tak lze dospti k defini^tiiv-

nímu jich poznání. Persoon popsal nejprve 50 druh. Fries

234. B a t a i 1 1 e 289. Bataillova monografie jest ddbrá a pe-
hfedná. jenže struné diagnosy našim pochybnostem asto málo

zpomohou. Také Britzelmayer popsal z Bavorska hromadu

nových druh. Obrovské pilemenné rozlenní r. Cortinarius pi-
ítám jich symbiose s rznými druhy devin a bylin jakož i vlivu

suhsitratu.

Rostou vesms na zemi, v humusu, mechu i smetí lesním, a to

hlavn na podzim, akoliv nkteré druhy již záhy y let se objevují.

Tchto posud mykologlové málo si všímali. Jen menší poet druh
roste mimo les na pahorcích, ve vesovinách a na lukách. V nej-

vtším množství rostou v lesích podhorských, tak v Brdech, v Šu-

mav, v Ceskomor. vys. Cernokosteiedké a Jevanské lesy jsou

jich plny.

Pavuince ise jako potravina nikde nesbírají, a jsou tak hojné
a mnohé svou vdikostí a masitostí lálcavé. Není vyšeteno, jsou-li

jedovaté (aspo nkteré), ale dtravy jimi zpsobené se nikde ne-

zaznamenávají. Bataille praví, že jedl bez závady C. largus,

variicolor, balteatus, turmalis, collinifcus a violaceus. Slyšel jsem
také od praktických huba, že nkteré velké druhy jsou požíiva-
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teilny. Sám jsem nikdy ješlt toho nezkusili, vím jen tolik, že od

lehkomyslných Pražák, kteí nia letních výletech v lese všechnv

houby sbírají, nezídka pavuince byly s jinými houbamii jedlými
pomíchány a bez následk sndeny.

Myxacium Fr. Masavec.

Kl. a t. is poátku nejvýš slizkým velem obaleny, t. pak vy-
sokou slizkou botkoiu (nkdy v [prstence roztrhanou) opaten. Ža
ísudha jes^t kl. lesklý, hladký, ale smetím polepený. Jsou to celkem
•menší houby, s kl. tence masitým. Nejvýznanjší a v lesích nej-

hojnjší jsou M. mucosum a M. collinitum,

a) Lupeny fialové.

M. delibutum Fr. 1838. M. natený. Menší, iutý dr. Kl. svtle

žlutý (skoro citrónový), hladký, velmi slizký, sklen, zvonoov., pak
ro2Jloiž., 4—8 cm, tence mas. s tenkým dkr. T. nejprv bílý, pak
žlutavý-, isHzký, lesklý, hladký, s mohutnau slizovitou bledou kor-

tinou, která pak tvoi nahoe ervenohndý kroužek, tvrd elast.,

dlouhý, 8—10 mm ti, dole nkdy znan ztluštlý a konen mkký,
dutý. L. nejprv fialové, pak rezav 'skoicové, šir., dosti proídlé,
šít. plrositlé a árkovit sbíhavé, na ostí skoro zubaté, tenké. Duž.

bložlutá, nevonná. Výtr. vejitohruškovité, syt žluté, v stopeku
stáž., 6—8 iJ..

v listn. i jehlin. lesích sem tam, ale nikde hojný. 8—9.

M. fulvoluteum Britz. 1879. ^- žlutavý. Kl. 5
—8 cm, doisti tlust

mas., plaz'0lutý, na zlomeném ostrém okr. špinavé bledý, lesklý,

hladký, za vlhka slizký, zvoncov., .í sir. tupým hrbolem. T. dl., asi

I cm ti., dole slab ztluštlý, pevný, soHdní, dole bílý, nahoe neb

i celý lilákový, s mizivým, nepatrným prstencem. L. hus'té, tenké,

šir, bich., u t. zaoblené, nejprv bled lilákové, brzo ale svtle re-

zavé, j velmi oste zubatým, bílým ostím. Duž. bílá, sladce aroma-

tická. Výtr. hruškov. kulov., bradav., 6—8 m..

Ve vlhké luní mechatin na okraji vys. smrkov. lesa nad Menicemi,

8, 1919. V smrin nad Hrusickou cihelnou. S ped. se rozhodn spojovati

nemže.

M. subglutinosum Karst. 1879. (M- i&ubflexuosum Britz.) M. pí-

sliský. Zjev skoro násl. Kl. 4—6 cm, nejprv 'skoro kulov, s podvin.

okr., pak rozlož., sotva hrbol., syté žlutý, v mládí drobnými, pi-

tisklými, hndavými šupinkami posetý, jež pozdji mizí, isliziký,

dosti mas, T. dl., uprosted asi i cm ti., dole silné hlísovité na-
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piiclilý a mcliatý, blavý (sotva nažloutlý), v mládí nahoe slab

lilákový, zetelným, rezav hndým kroužkem velovým a pod tímio

adou šupin až k basi zdobený, málo slizký. Kortina žlutavá. L.

v mládí slab fialové, pak tmav rezav hndé, piros':lé (nevvkro-

jené), dlostii husté, neši. Výtr. vejitckul., hndožluté, lo— 13 \i.

Duž. l3€z vn a chuti.

\' habin u Kunic, 9, 1916. — Kulat. výtr. se sice blíží k M. delib., ale

etnými kroužky na t. piponiíná M. collinitum. Nepochybuji, že naše houba

jest totožnou s finskou a bavorskou.

M. collinitum Pers. 1801. (C. mucifluus Fr.) M. osykovy. Kl. 5

až 14 cm, mas., zvoncov., dlouho na okr. podvin., pak rozlož., sotva

hrbol., žlutohndý >nebo kozov Jindý, na okr. slab a hust árkov.,

za sucha slámov žlutavý, dio blavia nebo i olixnova, hladký, lesklý,

velice slizký. T. dl., i—3 cm d., stejnomrn válcov., solidní, nad

kortinou hladký, bledý, útle árkov., pod mohutným kroužkem slizký

a pak v šupinovité kroužky roztrhaný až k basi. L. dosti husté, zúž.

piroistlé, uprosted nejšiirší, nejpr-v svtle fialové, pak hnd sko-

icové s bledým ostím. Duž. blavá. bez zápachu. Prach vý:r. ka-

štanový. Výtr. význan mandlov., peveliké, 13
—16 \\.

V listn. vlhkých lesích, jmenovit stálý prvodce osyk, vždy v houfech,

8— 10. Po kroužkovaném t. lehce poznatelný. Vj-skýtá se ve 2 formách,

jedné velké,* statné, kompaktn mas. a v druhé menší, teneji mas. Menší jest

hojnjší.

b) Pouze ten fialový.

M. elaííus Fr. 1838. .1/. veliký. Statná, veliká houba, pavuincm
málo podobná. Kl. 8— 15 cm. nejprv tup zi\^oncov.. pak sklen.

rozIiQŽ., dosti tence mas., na okr. asto cipovit vykrajovaný a ex-

centrický, s okr. v mládí rovným, na povrchu radiáln vrásk ovitý,
velice slizký, žemlov bledavý, na okr. bledý. T. 13;

—20 cm dl. a

2—3 cm ti., pevný, nahoru i dol ztenený, fialový, velmi slizký,

v mládí slizovitou blankou s kl. spojený, nad kroužkem bílý, rýho-

vaný, lysý. L. sir. pi.rostlé, útle. husté, v mládí hlavn na ostí
bled lílákové, pak bled rezavé, pín hust žebernaté. \'ýtr. ve-

liké, mandlov. k obma koncm zašpiatné. 12— 15 -i. Duž. bkdá,
siln sladce aromiická.

V starém jedlovém lese na He u Tehova, v buinách u Jevan, Koblín,
Hvzda. 7—9. Xa.še diagnosa jest dle pírody, v mnohém ohledu liší se od

Rickena, mén od Friese. Rovným, tenkým okr. kl. liší se znan od všech

Cortinari.
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M. mucifluum Fr. 1838. M. mokvavý. Kl. 5
— 10 cm, zvoncov.,

pak rozlož., tence mas., nejvýš slizký, za sucha lesklý a hladký, še-

dohndý, v mládí s odstínem fialovým. L. pirostlé, šít., nejprv li-

lákové ,s bílým ostím, pak skoicové, píné žilkované. T. 10 až

J2 cm dl., I cm ti., dlol zviolna ztluštlý, solidní, vlákn., nejvýš
slizký, fialové Hlukový, is kroužkem pav'uinaité kortiny, nad tímto

podél rýhiQvaný. Výtr. mandlov., 12—14 [x.

V listna, lesích, ídce. V buinách u Jevan, na Sázav u Kocerad (Fch),
Strašíce 8—9.

M. arvinaceum Fr. 1838. M. modronohý. Kl. 5
—8 cm, sklen.

zvoncov., pak sklen, rozlož., znan ma's., hndý s bledším okr.,

slizký, za sucha hladký a jako lakované lesklý. T. váloov., dl.,

I cm ti., pavn solidní, celý obalen lesklým, slizkým, fialovým ve-

lem, nahoe blledý. Prstenec inezetelný, mizivý. L. tlusté, šir., ne-

husté, šir. ,piiro'stlé, svtle bledé, pak rezavé. Duž. bled okrová,

bez zápachu. Výtr. vdíenovité, 15
—

17 ,«.

V lístnat. lesích a hájích nchojný. 7—9. Mnichovice, Struhaov, Tehov,

Radotín, T-ebo (W), Opono (Pne).

M. mucosum Bull. 1791. M. slizký. (M. alutipes Lsch.) Kl. 5 až

9 cm, mas., nejprv isklen., s okr. podvin., pak rozlož., nehrbol., živé

kaštanové hndý, se žkn oranžovým okr., za sucha hladký, lesklý,

za vlhka velice slizký. Kortina blavá nebo s odstínem fialovým,

splývá na t. s prstencem zeteílným a celou dolejší ást t. kryjícím.

T. stejnomrn válcov., dl., i—2 cm ti., bílý nebo fialoivý, pevný,

posléz nažloutl3\ L. nejprv blavé. pak šed okrové, konen rezav

hndé, se svtlým zubatým ostím. Duž. bledá, mírná, bez zápachu.

Výtr. protáhle vetenovi-té, k abma koncm zašpiatlé, 12— 15 /'.

V jehlínat. lesích od srpna do podzima všude velmi obecný.

c) Nic fialového.

M. nitidum Schff. 1762. M. lesklý. Kl. 5
—12 cm, velmi mas.,

pravid. sklen., pevný, žemlové žlutý, nejvýš slizký, za sucha lesklý.

T. dl, a I cm ti., dole obyejn z'tluštlý, bílý, pevný, nahoe po-

rnouený, vlákn., se sporou, bílou, mizivou kortinou. L. bledé, pak

hlínošlnté, husté, zúžen pirostlé a trochu sbíhavé. Duž. bílá, se

slabým zápachem. Výtr. šir. mandlov., 11— 14 /».

V lístn. i jehlin. lesích vzácn. 7—8. Ve Vídrholci u Jiren, u Struha-

ova.
,

M. liquídum Fr. 1838. M. stékavý. Kl. 4—7 cm, pravidelné polo-

kulatý, pak kulov. sklen., tlusté mas., na jemn plstnatém okr,
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Obr. 67. I. Phlegmacium dentatum Vel., 2. Ph. calochroum Pers., 3. Ph.
eburneum Vel., 4. Ph. turmale Fr., 5. Ph. vespertinum Fr., 6. Meliderma
mussivum Fr„ 7. Ph. pulcherrimum Vel., 8. Ph. crocohtum Quel. — Vesms

trochu zmcnš.

dllouho Úzce podvin., hi^iadký, ilysý, s,lizlký, stejnomrné svtle žem-

lový, v mliádí s bílou kortioou, která ale nezanechává na t.

prstence. T. asi i cm ti., rovný, delší pr. kl., dole sotva ziluštlý,

pevný, hladký, hílý. L. proídlé, útlé, zúžen piroistlé, úzké, bílé,

pak okrové, trochu zubaté. Duž. bílá, mírná, trochu sladce vonná.

Výtr. ellipt., 7
—8 /i.

V mechatinách listna, les vzácn. 8—9. Na Boukalov stráni u I\Ini-

cliovic, Cernošice (K).

M. vibratile Fr. 1821. M. míhavý. Menší druh. Kl. 3
—

5 cm^

skoro rovn rozlož., sotva hirbol., tence mas., za vlhka s prosv. 1.,

velice slizký, svtle okrové slutý, na okr. skoro blavý. T. dl., asi

I cm ti., rovný, dole trochu napuchlý, isté bily, hedváb, vlákn.,

uvnit mkce houbovitý, s rezavými vláfcny koirtinového kroužku.

L. bledé žemlové nebo plavé špinavé, lehlé, tenké, husté, sir. pirostlé

a trochu sbíhavé. Duž. bledá, vodnatá, velice žluové hoká. \'ýtr.

tup ellipt., 6—7 /"•

V lesích listn. i jelilin. ídce. Na He u Tehova, 8, 1914.

M. subluteolum Britz. 1879. ^- 'nažloutlý. Kl. 4—6 cm, zvonoov.

s'klen., ztuha mas., hladký, svétle žlutý, uprosted s tonem okrovým,

slizký. L. u t. íVyikrojené, iskoro sbíhavé, skoro troijhranné, v mládí

bíle žemlové, pak okrové, se 'svtlým ostím. T. rovný, dl., i cm ti.,

válcoiv., pevný, solidní, ipod rezavým kroužkem slizký a mrtnat

žlutý, nad kroužkem bílý. Duž. bílá, sladká, sladce aromatická.

Výtr. ellipt., 8 <«.

V suchých borových lesích u Hrusické cihelny. 8, 1913. — Uvádí se

z Bavorska.

Phlegmacium Fr. Pahib. Obr. 67.

Kl. nehygrof., za vlhka mírn slizký, ale t. suchý, na baisi

asto hlíziovit ztluštlý. Namnoze veliké, masité druhy. Výtr. man-

dlovité nebo kulaté.

Náleží sem nejvtší a nejkrásnji zbarvené druhy Cortinari.

Nejosteji" vyznaeno jest skupení první, s odsedlou hlízou. Bot-

kou nebo prstencem opateny jsou málo které druhy. Phlegmacia

objevují se z Cortinari nejdíve, již v ervnu a ervenci, hlavn
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v teplých, svtlých lesích. Nejvýznanjší nebo nejznámjší druhy

jsou: Pil. subpurpuraiscens, cainphoratum, eleganus, multiforme,

variicolor, cyanopus. glaiícopus, infractum. emoUítum.

a) T. na basi s osie oddlenou, na okr. oste vroubenou ku-

latou a plochou hlízou. Namnoze veliké, kompaktn mas.

druhy.

a) Xkterá ást v mládí fialová nebo nachová.

*
Kl. v mládí fialov-ý nebo modrý, pozdji hndavý nebo žlutavý.

Ph. camphoratum Fr. 1838. P. vonný. \'elmi kompaktn mas.,

v mládí celý pkn isvtle fialový, kl. ale brzo okoládov hndý až

skoro žlutohndý, lesíklý. hladký, lysý, velmi slizký, temnými vhí-

kénky jemn žíhaný, v mládí s hojnou, fialovou kortinou, 5 až

10 cm. T. ilustý (2—4 cm), pevný, solidní, dole ve velikou, oste

obroubenou hlízu rozšíený. L. husté, úzké, lilákové. pomakáním
temné, posléz hndé, u t. vykrojené. Výtr. šir. mandlov., syt me-

dové, neprhledtn bradavkaté. 8— 11 //. Duž. fialová, siln sladce

aromatická.
\' lesích, hlavn v dubinách a buinách, dosti všude rozšíen a snadno

zbarvením a vní poznatelný. 8—9.

Ph. coerulescens Schff. 1762. F. namodralý. Kl. 5
—8 cm, mas.,

sklen, rozlez., na okr. dlouho podvin., hladký, nejprv modrý, záhy
ale hlínov fialový, slizký. T. modrý, i—2 cm ti., zdélí pr. kl.,

s hlízou kulatou, oste obroubenou. L. dlouho modré, nikdy ržové,

celokrajné, husté, u "i. vykrojené. Duž. modrá, mírná, bez vn.
Výtr. mandlov., 10—12 ,«.

\' lesích u Ondejova a Struhaova. 8—9. Ped. velmi podobný, ale ne-

vonný.

Ph. pulcherrimum sp. n. P. pekrásný. Kompaktn mas., velik. a

zjevu asi jako Ph. cyanopus. Kl. 6— 12 cm, zaoblen sklen., tlust

mas., hladký, slizký, krásn, živ, jasn fialový, stáím nemniivý,
na okr. tence podvin. T. zdélí pr. kl., i—1>4 cm ti., šolidní, pevný,
hla^jce hedváb., jasjíc fialový, pomakánim hndnoucí, dole

v 2— ? cm sir., tlustou, vydutou, fialovou misku vetknutý a s touto

bohatou fialovou kortinou spojený. L. velice uzouké, u t. zúž.,

bled fialové, celokrajné, pomakáním se nemnící. Duž. bílá, ne-

vonná, na vzduchu nemnlivá. Výtr. mandlov., 10—12 /<.

^" habrových hájích u Kosoe na vápn, 10, 1919. — Nádhern zbar-

vený druh, význaný miskovitou hlízou a neodbarvu.iícim se kl. Ale nkdy
zjevují se na kl. žluté skvrny.
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Ph. subpurpurascens Batsch 1786. P. naervenalý. Kl. 6—8 cm,

zvoncov. sklen., fialov ervenohnédý, pak vybledle žlutav olivový,

nevláknitý, nemnoho mas., slizký. T. 1-^2 cm ti., 5 kulatou, oste

oddlenou a obroubenou hlízou, fialiový, solidní, hladký. L. bled

nachové, pak hndé, zranním ervenající, husté. Duž. fialová, pak
bledá, na ezu erven nabíhavá, nevonná, mírná. Výtr. mandlov.,

8—9 ,«.

y lesioh všeho druhu dosti hojn. 8—9.
— Ph. purpurascens Fr., hlavn

v horách domácí, jest vlastn jen plemeno ped. (nebo obrácen). Jest stat-

njší, s 1. modrými, zranním ervenajícími, s dužninou sotva erven na-

bíhající, hlízou mén oste vroubenou. .Sbíral jsem jej u Ondejova a .'^tru-

haova v listn. hájích.

**
Kl. nikdy fialový, žlutý, zlatý, oranžový, žemlový.

Ph. calochroum Pers. 1801. P. lepobarvý. Kl. 5
—

7 cm, jasn
citrónov žlutý, uprosted skoro hnd strupatý, velmi slizký, velmi

ploše rozlož., doeti tlust mas., na okr. dlouho podvin. T. nízký,

2—3 cm ti., ze sploštile obroubené, veliké, žluté hlízy \^''nikající,

solidní, pevný, blavý. L. husté, tenké, zubaté, u t. zaoblené, nejprv
bledé lilákové, pak špinav naerven^alé nebo hlínové. Duž. blavá,

beze stopy fialové, mírná, bez vn. Výtr. nestejnostrann mandlo-

vi':é, 10— 12 ft.

y listnatých lesích, hlavn v buinách a habinách. 8— 10. Pod Struha-

ovem, u Kosoe a Chote, Karlštejn. — Krásný druh, pízemní hlíza vždy

se širokým, miskovitým okrajem.

Ph. variegatuni Bres. 1881. P. strakatý. Kl. 5
—10 cm, dlcuho

oble sklen., s okr. tlustým, podvin., dlouho jemnými vlákny bla-

vým, erveno- až i žlutohndý neb cihlový, hladký, lesklý, trochu

slizký. T. krátký, 2—3 cm ti., pevn mas., bílý, dole zvolna ztluštlý

a koinkovit zakonený ('nkdy ale také s kul. obroubeno'U hlízou).

Kortina hojná, bílá. L. nejprv blavé s odstínem lilákovým, pak
bled skoicové, dlouho s lilákovým odstínem, na ostí bledší, u t.

nízce vykroj., husté, tenké. Duž. bila, bez zápachu. \'ýtr. sir. ellipt.

mandlov., 11— 12 /'.

V listn. i jehlin. lesích, rád na podkladu vápenném. 6—Q. Roblín, Karl-

štejn, Chote, Koso, Slapy, Dobíš, Radotín, Zbraslav. — Ricken uvádí jej

z Nmecka, Bresadola z Tyrol.

Ph. pansa Fr. 1838. P. oranžový. Kl. 5
— 12 cm, tlus'i. tvrd mas.,

v mládí oble sklen., s podvin. okr., oranžov lískový, tmavji žilko v.

a skvrnitý, na samém okr. bledší, lesklý, slizký. T. krátký, 2—3 cm
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ti., (hile zaoblené obroubený, ale sotva hlízovit oddlený, bled lii-

taz'ý, na konci slabé nafialovlý, hojn mkce vlákn. L. husté, tenké,

úzké. nejprv lilákové, ale sáhy hlínové, pak skoicové, u t. tsn
zaoblené. Dnž. bledavé žlutavá, mírná, skoro bez zápachu. Výtr. ši-

roce mandlov., 9
— 10 ,».

\' bukových a habrových lesích u Mnichovic, Ondejova, Jevan. 8—o.

Ph. Caroli sp. n. P. Karlv. Slabší, mén mas. druh. Kl. 4—6 cm.

tence mas., nízce sklen., s sir. tupým hrbolem, zlatožlutý, hladký,

lesklý, velmi slizký. T. dl., asi i cm ti., jemn vláknit bílý, nahoe
v mládí slabé fialový, na basi v kulovitou, oste obroubenou, bílou

hlízu ztluštlý, is duž. slab fialcvou. L. v mládí ržové fialové, pak
hlínov skoicové, husté, úzké, tenké, mlce u t. vykroj. Duž. v kl.

bílá, pod pokožkou žlutá, slab sladce vonná. Výtr. mandlov..

10—12 //.

V listnat. hájích u Karlštejna v ervenci 1916. Krásný a lehce pozna-

telný druh zbarvením a kulatou hlízou, z píbuz. ped. a Ph. calochroum Per?.

\'nuji jej památce otce vlasti, Karla IV.

Ph. herpeticum Fr. 1838. P. plazivý. Prostedn vel, žemlov

žlutý, s fialov. t. Kl. 5
—8 cm, mírn sklen., mas., k okr. tenký,

hladký, lysý, za vlhka málo islizký, astO' zprohýbaný, žemlov hn-

da\ý nebo žemlové žlutý, k okr. žliMý. T. zdélí ipr. kl., i cm ti.,

na basi v kulov. hlízu ztluštlý, hedváb, vlákn., dole bledý, nahoe

vždy fialový. L. nejprv modré, pak hnd olivové do hndá, tenké,

husté, nízce u t. vykroj., trochu sbíhavé. Duž. v t. fialová, také

v kl. nafialovlá, mírná, bez vn. Výtr. mandlov., 8—9 n-

V mechu v smrin u Struhaova, 9, 1914. Hrusická cihelna.

Ph. cyanopus Secr. 1833. P. modronohý. Kl. 5
— 10 cm, kom-

paktní, na okr. podvin., hladký, lysý, slizký, olivov šed žlutavý,

tmavji žíhaný. T. zdiélí pr. kl., i—2 cm ti., nahoe rezavou kor-

tinou strakatý, dole oste odsedlon, skoro rhombickou hlízou

opatený. L. husté, u t. nápadné sir. a pcík rychle k okr. zúžené,

hrubé vyhlodávané zubaté, fialové, ale brzo špinav hlínové a,ž oko-
ládové hnédé. Duž. v 't. fialC'vá, v kl. blavá, v t. dole žlutavá,

nevonná. Výtr. mandlov., 7
—10 /u.

V hustých koloniích v smíšených lesích u Hrusic a Chlumce n. C. (R)

na podzim. Celkem ídký druh.

Ph. anserinum sp. n. P. husí. Vtší druh, s mohutnou hlízou. Kl.

5
—8 cm, tlusté mas., bledé žemlový, loupavý, hladký, lesiklý, slizký,

s jemnými vrostlými vlákénky. T. zdélí pr. kl., i—2 cm ti., pevný,
na basi s velikou, kulatou^, oste zTOubeiiou hlízou, nahoe ocelové
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fialový, pak bledý, s bohatou fialovou kortinou. L. nejprv fialové,

pak hlcd skoicové, huisné, tenké, úzké, na ostí zubaté, u t. vy-

kroj. Duž. kl. bílá, v t. svtle fialová, sladká, silné vonná (jako

peená husa). Výtr. mandlov., lo— 12 ,«.

Y listnat. hájích u Karlíku, 10, 1913. (Kav.). — Jest sice píbuz. ped.,
ale sihiou vní a bledými, úzkými 1. se liší.

Ph. glaucopus Schff. 1762. P. sivonohý. Kompaktn mas., velik.

i tvaru Ph. elegantius. Kl. 6— 12 cm, tlust mas., k okr. velmi zten-

ený, ploše isklen., pak rovn rozlož., v mládí s podvin. okr., hladký,

lysý, slizký, hnd žlutavý, hnd 'Olivový až i cihlov oranžový, útle

vros'tle vláknitý a žíhaný. T. krátký, tuhý, 2—3 cm ti., s Ikuželov.,

sotva oste oddlencu neb i ploše rozšíenou a vroubenou hlízou,

hedváb, vlákn., žlutavý nebo olivový, nahoe ocelové namodralý.
L. útle pirO'Stlé, úzké, nejprv hlede modravé, pak okrov hlínové

až skoicové. Duž. v kl. bílá, dole v t. .žlutavá, nahoe bled

modravá, bez vn nebo i dosti páchnoucí. Výtr. mandlov. ellipt.,

5—8 /*.

v jehlin. lesích, hlavn v smrinách na podzim všude velice obecná, tvoí

vždy mohutné tlupy a kruhy. Hlíza basalní se podobou znan mní, brzo jest

jen ostrým kruhem znaená a sotva .vyvinutá, brzo velice napuchlá, ano i ši-

roce sploštlá. Kl. mívá podle okr. oste vyniklou zónu.

Kl. nachové ervený, na okr. fialový.

Ph. rufooHvaGeum Pers. 1801. P. hnédoolivový. Pekrásn zbar-

vený, velký dr. Kl. 5
— 12 cm, kompaktní, sklen, rozlož,, nachové

ervený, na okr. dlouho fialový, hladký, lysý, lesklý, sHzký. T,
zdéli pr. kl., i^—2 cm 'ti., dole kuloviit a obízn ztluštlý, vlákn.,

nahoe fialový, dole krvavé ervený. L. olivové šhité, šir., husté,

u t. zúž. pisedlé. Duž. v kl. nejprv fialová, pak nažloutlá až i er-

vená, slab sladce vonná. Výtr. nestejnoistrann mandlov., v sto-

peku stáž., medové, bradav., 12— 14 //.

V listnat. lesích, vzácn. 8—9. Na Plechái u Mnichovic, v habin u

Struhaova, v habinách u Radotína (vápno). — Hlíza jest potažena mocnou

plstnatou, ržovou blanou velovou, která pechází na t. v dlouhá, ervenavá,

pavuinatá vlákna.

P) Nic fialového ani nachového.

Ph. elegantius Fr. 1818. P. elegantní. Kompaktn, pevn mas.,

veliký, zlatožlutý. Kl. 8— 14 cm, sklen, rozlož., tlust mas., s tlustým,

dlouho úzce podvin. okr., hladký, lysý, 'slizký, záivé zlatožlutý,
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ásten s odstínem cihlov ženiliovýni. T. krátký, 2—3V2 cm tl.^

pevný, dole s veliikou, uste oddlenou, kulatou, obroubencu hlízou,,

hladký, krásn žlutý, na basi asto ervenohndý, s bohatou kor-

unou. L. sir., tlusté, žluté, pak do olrvcva a iskoicova, asto hnd
skvrnité, coubkaté, u t. hluboce vykroj. Duž. bled žlutá, pod pc^k..

rezavá, v hlíze na basi' rebarborov erirená, mírná, sladce inten-

sivn vonná. Výtr. sir. mandlov., 12— 14 f*.

V lesích všeho druhu nepiliš hojný. 7—9. Radotín, Zbraslav, KariŠtejn,.

Mnichovice. Spíše v hájích listn.

Ph. prasímum Schff. 1770. P. zelenavý. Podob, ped., ale mén
živ zbarvený a menší. Kl. 5

—
7 cm, sírov selenazý, uprosted re-

zav hndý, hladký, lesklý, slizký, tup sklen. T. zelenavé bledý,

asi I cm ti., hladce hedváb., na oste odsedlé 'hlíze rezav hndý.
L. olivov žluté, 'tenké, skoro proídlé, hrul> zubaté. Duž. zeleno-

žlutá, mírná, slab vonná. Výtr. mandlov., 13
—

15 /«.

Vždy v listn. lesích a na vápn. V starých dubinách (opuka) u Chlumce

n. C. (R), na podzim.

Ph. fulgens Schw. 1805. P. skvlý. Prostedn vel., žlutý. Kl. 5 az

8 cm, živé žemlov žlutý nebo oranžoz^ý, k okr. ist žlutý, za vlhka

velmi slizký, za sucha hladký, lesklý, radiáln vláknité žíhaný, plose

skr.en., tlust mas., na zteneném okr. zprohýbaný. T. zdélí pr. kl.,.

I—2 cm ti., válcov., sirožlntý, nahoe s rezavým kort. ^kroužkem,,

dole s oste odsedlou, smaklo'U, velikou, oste vroubenou, kulatou

hlízou. L. zlatožluté, pak olivov bled skoicové, tenké, celé, u t.

v}4<roj. Duž. všude sírožlutá, mírná, 'slab páchnoucí. V^ýtr.

mandlov., 8—g /•

y listn. i jchlin. lesích ídce. 7—9. Struharov, Karlštejn (Schustler)^

Koso.

Ph. orichalceum Btsch. 1789. P. nádherný. Velikost i zjev jped.

Kl. 6— 10 cm, tlust, pevn mas., záhy rovný, hladký, lesklý, lysý,,

slizký, cihlov ervený, 'nežíhaný, nejvýš pi okr. žlut skvrnitý..

T. krá.lký, iMi—2^ cm ti., válcov., solidní, pevný, dole s opak

kuželov., oste ervenohndou, vrouT^enou hlízou, sirožlntý, hojn-
ervenohndou kortinou a vlákny pavuinat povleený. L. síro-

žluté, pak skoicov žluté, dosti tlusté a husté, velice sir., širokým
úhlem odsedlé nebo iskoro obloukovitó pipcjené, husté zubaté. D'už.

vesms sírožlutá, jen v hlíze trochu do hndá, mírná, sladce vonná..

\ýtr. mandlov., 12— 13 fi.

V teplé, jižní dubin na Plechái u Mnichovic, 9, 1915. Jest zbarvením

pekrásná houba. Ricken praví, že roste na vápn. Na Plechái jest žula.
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Ph. glutinosum sp. n. P. lepkavý. Nemnoho mas., prostední velik.

Kl. 4—6 cm, pravid. sklen, zvoncov.. 'S dlcuho podvin. okr., celý

lysý, hladký, velice slkký (bez svtlých žilek a povlaku), oranžové

žlutý. T. delší pr. kl., uprosted asi i cm ti., k basi svolná ztlnstlý

<jz i s odsedlou, ale nevronbenou Jilícoit, bílý, hiladce vilákn., dlouho

s bílou hojnou kor.tinou. L. husté, velmi tenké, u t. skoro oblouko-

vité, máslové bílé, snbaté. Duž. bMlá, bez chuti a zápachu. Výtr.

mandlov., 7
—8 /<•

V teplých hájích nad Radotínem, 7, 191 6; u sv. Ivana (Špaek). — Po-

chybuji, že náleží mezi formy Ph. multiforme, jest píliš slizký (jako My-
xacium), ale má suchý t. Na kl. není vlásenitý povlak a celá houba jest slabá.

Ph. suphurinum Ouél. 1883. P- sírový. Podobný Ph. elegantius a

fulgens. Kl. 7
—

9 cm, brzo rO'zlož., liš!kov žlutý, velice slizký,

lesklý. T. citrónov žlutý, s bohatou žlutou ko-rtinou, s ikuilov.. dole

kužielov. hlízou. L. citrónové, pak 'skoicové, husté. Duž. blavá.

v t. a pcd pokožkou žlutá, bez vn. Výtr. mandlov., veliké,

12— 16 fi.

V dubin na Plechái u Mnichov., v habinách u Struhaova. 8—9.

Ph. multiforme Fr. 1818. P. mnohotvárný. (A. turbinatus Sow.)

Kl. 6— 10 cm, ztuha mas., 'nejprv kulo'V., pak sklen., hladký, velmi

sli'zký, ervenav hndý, na okr. bledší, dlouho bílými šupinkami

posázený, zevn v mládí 'Stíbitými vlákénky jakoby ojínný,
v stáí nkdy hrub radiáln svraskalý, na okr. isiln pcdvin.,

s hojnou bílou kortinou. T. krátký, i—2 cm ti., solidní, pevný,

bílý a bíle vatovité plsnatý, s oste oddlenou vroubenou, velkou

hlízou. L. velmi tenké, husté, nejprv bílé, pak hlínové až 'svtle sko-

icové, se zubatým, svtlým ostím. Duž. bledá, skoro bez zápachu,

Výtr. ellipt. vejité, k basi krátce stáž., syt hndlé, 7
—8 f^i.

V lesích všeho druhu vesms rozšíený, od ervence do podzima. Mní se

•znan velikostí i podobou. Nkteré formy mají t. dlouhý, dole zvolna ztlu-

štlý a jen s ostrým kroužkem (nikoliv odsedlou hlízou). Za horkých dn také

sladce voní.

Ph. minus sp. n. P. menší. Dcisti gracilní, menší, ale s oste vrou-

benou hlízou, žlutý. Kl. 4
—8 cm, vyj-ma sted tence mas., skoro

pleše rozlož., nehrbol., j ostrým tence lupenitým okr., oranžové

žlutý až i krémov bled nažloutlý, za vlhka mocnou vrstvou slizu

pokrytý. T. zdélí pr. kl., sotva i cm ti., na batsi s kulatou nebo

opak kuželov., oste vroubenou hlízou, nejprv bílý, v stáí žlutavý,

dole konen hndavý, leskle vlákn. L. husté, úzké, útle, u t. za-

oblené, zubaté, nejprv bélavé, pak bledé okrové, pak šafránové sko-
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icovc. Duž. bílá, v tr. k povrchu a pod pokožkou žlutá, niírná^

nevonná. \'ýtr. mandl., bled žlutavé, hladké. 7
—8 /*.

\' zetlcléir. listí pospolit v habrovém háji u Struhaova O, 1915. Na Ple-

chái u Mnich. 9, 1919.
— Význaný druh svou drobností, sotva as plemeno

Fh. multifor., od nhož se liší žlutým tr. a žlutou duž. Velikou slizkostí pi-

pomíná Myxacium, ale t. jest suchý.

Ph. turbinatum Bull. 1782. F. liškový. Ve všeni podobný Ph. inul-

tif., ale kl. masov hndavý nebo liškov osmahlý, t. bílý. brzo

mkce dutý, asto ismaklý, 1. nejprv bledé, pak masov naerve-

nalé, celokrajné, konen skoicové. Výtr. ellipt. mandl., 8—9 .«.

\' listnat. lesích vzácn. U Myšlína v záí 1914.

Ph. napus Fr. 1838. P. epový. Dosti kompaktní, hndý, pro-

stedn vel. dr. Kl. 5
—8 cm, ploše sklen., se siln podvin. okr.,

hladký, lysý, slizký, lesklý, osmahle hndý aš i da ciJiloz'a. T.
kratší pr. kl., i—2 cm ti., elast. pevný, jemn vlálkn., hladký,

s hojnou bledou kort., blavý, pomakáním a v stáí rezav žluto-

hndý, na basi s ostrým lemem, ale bez hlízy, jen kuželov. zúžený.

L. u t. .nízce vykroj., tenké, nejprv bled žemlové, pak skoicové.

Duž. bílá, cste páchnoucí. Výtr. ši. a krátce mandl., 6—8 /'.

v teplých, smíšených a listn. lesích, vzácn. 6—8. Radotín, Chuchle, Jílo-

višt, Zbraslav. — Friesv popis dosti dobe odpovídá naší houb. Herpelt

udává ale výtr. 10— I5^í.

Ph. aleuriosmum Maire 1910. P. statný. Veliký, statný, kom-

paktní. Kl. 8— 12 cm, ploše rozlož., ervenav, žlutav a hlínov

zbarvený, slizký. T. mohutný, uprosted 3
—4 cm ti., na basi

zvoLna ztluštlý a trochu oble lemovanou, kuželov. hlízou okonený,

bitý, hojn bíle vláknitý, hedv. leslklý. L. husté, úzké, hlínov lilá-

kové, u t. zaoblené, tenké. Duž. bílá, beze stopy modré, siln sladce

vonná. V3''tr. mandLov., k obma koncm zašpiatné, 10—12 ^.

v bezin nad diáhou u Mnichovic, 9, 1915. V listn. lesích v Nmecku
a Francii posud pozorovaný.

b) Ten sice dole ztluštlý, ale oste vroubenou hlízu netvoící,

výtr. ma\ndlov.j ídce kiilov., vtší než 10 ft.

a) Výtr. kulovité.

Ph. cingulatum sp. n. P. páskovaný. Kl. 5
—8 cm, mírn mas,,

k 'okr. tenký, rozlož., široce a nízce hrbol., nehygrof., hladký, lysý,

sliz^ký, hnd -žemlový. T. sotva delší pr. kl., i cm ti., dole napuchlý
v hlízu 'skoro kulovitou, ale nevroubenou, nahoru zvolna zúženou,

trochu inažlioutlý, nahoe hrub vlákn.. s odstínem fialovým, v dolejší
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polovin s nkolika kroiižkozntými, žlutými šupinami nad sebou.

L. sir., tenké, široce pirostlé, v mLádí fialové, .pak skoicové. Duž.

v kl. a ho. t. fialová, siln sladce ovocn aromatická. Výtr. kulo-

vité, 10 12 fi.

V listnatém háji (habí, bízy) na již. úklonu nad dráhou u Mnichovic,

8, 1916. — Pipomíná Telam. armillaía a píb., ale jest slizký a nehygr. Ku-

latými výtr. liší se ode všech této skupiny a snad by jinam ml býti zaadn.

!i) Výtr. mandlovité.

Ph. cumatile Fr, 1838. F. namodralý. Statný, tlust kompaktní.
Kl. 8—12 cm, polokul., pravid., na okr. dlouho podvin., velmi tlust

mas., ale k okr. rychle ztenený, hladký, velmi slizký, v mládí celý

fialový, pozdji na temeni svtle zlutošcdý. T. tvrdý, dole siln

napuchlý, skoro kuželov., sotva zdélí pr. kl., dole bílou botkou po-

krytý a skoro prstcncovitý, nad prstencem, bled fialový. L. husté,

úzké, nezeteln zubaté, u t. slab vykroj., bled fialové, pak hlí-

nové, konen špitiiav skoicové. Duž. svtle fialová, v kl. brzo

blavá, siln sladce aromatická. Výtr. jasn žluté, mandlo^v.,

10— 12 ,«.

V^ bezince nad dráiiou u Aínichovic každý rok koncem srpna. Zevnj-
škem pipomíná dílem Ph. subpurpurascens, dílem Inoloma traganus.

Ph. variicolor Pers. 1801. P. mnlivý. Statný, veliký dr. Kl. 8 až

15 cm., fialov okoládov hndý, s fialovým, svraskalým okr.,

v mládí nkdy celý fialový, za sucha lišlkov hndý, sklen., kom-

pak-lin mais., s podvin. okr., .pak rozlož. T. mohutný, massivní, dole

napuchlý, bledý, 2—
j? širokými, nafialovlými prstenci nebo roz-

trhanými šupinami .zdobený. L. fialov bledé, pak okoládové as

kozové, u t. vykroj., úzké, husté, na osti vykrajované. Duž. tuhá.

v t. nahoe slab fialová, jvnak bledá, nevonná. Výtr. mandlov.,

15—18 /«.

V listn. i jehlin. lesích dosti ídce. 8—g. Jevany, Tebo (W). — Ph.

balteatum Fr. jest pouze forma ješt robustnjší, s tlustým, hlízov. t.

Ph. Berkeleyi Cooke 1890. P. Berkeleyúv. Statná, massivní

houba, lepého vzezení. Kl. 8—20 cm, kompaktn mas., okoládov

hndý, hladký, lesklý, wochu sHzký, nezídka se zliytky bílého vela

v podob velikých šupin, na okr. dlouho hedváb, vlákn. Kort. velice

bohatá, blavá. T. blavý, pak dole špinav žlutavý, s nkolika

bílými pásy nad sebou, kompaktn pevný, 3
—

5 cm ti. L. l)ledé,

nkdy do fialová, pak okoládové, husté, trochu zubaté. Duž. bledá,
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]>e\ni elast.. bc" viin. Výtr. obrovské, jasn žluté, na obou koncích

zvolna zašpia'iiné, i8—20 /».

\' liabrinách pod Struhaovem. 9, 1015. — Shoduje se dobe s vyobra-

zením atitoro\yni liul) angiických.

Ph. claricolor Fr. i.S^S. Olir. 68. P. svtlobarvý. Kompaktn mas.,

velký. Kl. O— 12 cm, pravkl. nízce sklen., s podvin. okr., '.s pe-
buhatou, bílnu 'kortinou, medov lískový, lesklý, hladký, vcíím

slizký. Tr. 2—3 cm ti., hlízovit napuchlý, bílý, s nkolika bílými

i

(}\)v. 68. Phlegmacium claricolor. Dosplá a mladá houba, zmenš.

krO II2kovitými tísnmi nebo mkce vlnat šupinkatý. L. v mládí

svtíc lílákové, pak okoládov špinavé, zeieln zubaté. Duž.

v mládí svtic litíá, .pak bílá, mírná, bez zápachu. \^ýtr. mandlov.

široké, u>— [2 ,t(.

\' listn. lesích, lilavne v bezinách a buinách vzácn. 8—9. Opono
(Ponc.j, Boukúlcva strá u Mnichovic, Struhaov, Tebo (\V).

Ph. crocolitum Quél. 1878. P. slánioliitý. Kompaktn mas. Kl.

5
—8 cm, velmi tlust mas., polokul. sklen., na okr. dlouho podvin.,

žemlov šlntavý. skuro jemn šupinatý. T. sotva delší pr. kl.,

velmi 'ti. (2—3 cm), pevn 'mas., slámoliitý, až do poloviny vclo-

vými plátky kruhat pokrytý, nahoe hedváb, vlákn. L, úzké, husté,
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mlce vykroj., nejprv bledé modravé, záhy však bledé žemlové. Duž.

isté bílá, nevonná. Výtr. mandl., lo— 12 /(.

A' dubinách u Chlumce n. C. 9, 1915 (Rigellová).

Ph. percome Fr. 1838. F. datohnédý. Vtši, kompaktn mas. Kl.

5
—8 cm, tlust a šavna't mas., brzo rovn rozlož., s podvin. okr.,

hladký, lysý, sliz'ký, oranžové datohnédý. T. sotva zdéli pr. kl., asi

1 cm ti., rovn válcov., na basi rovn uatý, sotva zeteln a krátce

ztluštlý, sírové citrónový, na basi nahnédlý, s hojnými, hndými
vlákny kortinovými. L. v mládí sírožluté, pak olivové žluté, ko-

nen hlínovi skoicové, husté, tenké, sir., široce vykrojené a skoro

sbíhavé. Duž. ííVof/j/á, mírná, bez vn. Výtr. mandlov., 10— 11 /».

\' jehlin. lesích, obyejn v houfech, ídce. 8— lo. U Myšlína, Kr u

Prahy, bory u l-ysé.
-— Sírožlutou barvou význaný druh.

Ph. diduchum Fr. 1838. P. zlatoduíý. Kl. 5
—8 cm, sklen, rozlož..

datožlutý, hladký, slizký, lesklý, nepíliš mas. T. sotva delši pr.

kl., I cm ti., na basi Jilízozté stliištélý, bledý, bledou kortinou vlák-

nitý. L. svétle žemlové okrové, velmi zubaté, šir., široce vykroj.,

husté, asto lehlé. Duž. bílá do žlntaz''a, velmi silné oste páchnoucí.

Výtr. mandlov., 9
— 10 fi.

V bukových a smíšených lesích u Trocnova na Budjov. (Šimek), na

podzim. — Naše houba tvoí vlastn pechod mezi Ph. cliduchum a Ph. in-

tentum Fr.

Ph. leoninum sp. n. P. lví. Velice kompaktné mas., k\. 8— 15 cm,

pravid. sklen., tlusté mas., slizký, hladký, lysý, syté lvové žemlový,

k okr. jvtlejší, celý jakoby nepravideln jemn sífovité vrásko-

vaný, s dužninou isté bílou. T. zdéli pr. kl. nebo kratší, 1V2 až

2 cm ti., tvrdý, pevný, doile v kulatou hlízu zvolna napuchlý, nahoe

bélosfný, dole na povrchu rezavý, odtud pak rezavými vlákny

mrtnat povleený, s rezavým kortinovým. kroužkem. L. husté,

lehlé, velice lízké (užší ^než duž. kl.), nezuhaté, nejprv bledé, pak

okrové, konen rezav hndé, pomakáním hnédnoucí. Výtr. krátce

tlust nestejnostrann mandlov.. 10 /'• Voní píjemn siln sladce.

V teplé, svtlé, travnaté dubin na západ, úklonech nad Hrusicemi, jed-

notliv, 2. srpna 1920. Náleží urit do okruhu Ph. cliduchum, ale se žádným

se neshoduje. Nejvíce se podobá ješt Ph. affine Allesch, ale tento má výtr.

12— 16 /( a jest vtší. Hliza basalní jest až 4 cm š.

Ph. latum Pers. 1801. P. široký. Veliký, ale nikoliv kompaktní.

Kl. 6— 10 cm, zvoncov. tup sklen., uprosted tlust, k okr. tence

mas., na okr. vlnit zprohýbaný, žemlový nebo liškový, na okr.

svtlejší, hladký, lysý, trochu slizký. Kl. zdéli pr. kl., i—2 cm ti.,
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dole trochu napuchlý, slab bledou botkou pokrytý, bledý, nahoe

s odstínem fiab výni. L. hlciic nebo blcd nafialovlé, pak svtle

okrov skoicové, velmi ši., lehlé, hluboce vykroj., zubaté. Duž.

blavá, pod kl. fialov nabhlá, nevonná. \'ýtr. mandlov., 12.w.

V jehlin. lesích velmi vzácn. 8—9. Chlumce n. C. (Rigellová). Roste

jednotliv, netrsnatý.

Pil. sagínum Fr. 1821. F. tuný. Kcmpaktn mas., prostedni
velik. Kl. 6— 10 cm, sklen., tlust mas., žemlový, na velmi podvin.

ckr. blav vláknitý, hladký, ale málo slizký. T. zdéli pr. kl., i až

2 cm ti., hladký, bílý, dole více mén napuchlý, bohatým, bílým

velem skoro botkovitý a krouškovitý. L. nejprv bled lilákovc, pak

pisedlé, konen šed skoicové, hus-té, mlce vykrojené, úzce pi-
rostlé. Duž. blavá, s odstínem žlutavým nebo lilákovvm, nevonná.

\\vtr. mandlov., 13
—

14 «.

V jehlin. lesích v Karlíkem údolí u Dobichovic. 10, 1914 (Hedr.).

Pil. monticolum sp. n. P. chliimní. Vždy v mnoliocetných trsech.

Kl. 5
— 10 cm, mas., tuhý, nejiprv kulov. s okr. podvin., pak 'sklen.

rozlož., s tenkým, ostrým okr., žemlový, hladký, v mládí na okr.

bíle hedvábitý, s hojnoti, bílo\u kortinoit. T. sotva delší pr. kl., dolu

zvolna ztluš'ilý, bílý, pomakáním hndnoucí, nahoe s kortinovým
kroužkem. L. u t. zaoblené, husté, blové, pak hlínov skoicové,

zubaté. \^ýtr. vetenovité, k ba'íi dlouze zašpiatlé, asto zakivené,

peveliké, 15
—

19 ,«. Duž. bílá, aromatická.

\' jehlinatých lesích na Šumav u ert. jezera. 7, 1914 (Hedrych).

Myslím, že patí do píbuz. Ph. latum, ale liší se trsnatostí a výtr. ode všech.

Ph. largm Buxb. 1728. P. masitý. Statný, kompaktn mas. dr.

Kl. 7
—

13 cm, .pravid. polokulov., tlust mas., s podvin. ckr., lysý,

hladký, v mládí lilákový, záhy však hndav lískový (na okr. lilák.).

trochu slizký. T. zdélí pr. kl.. i—3 cm ti., d.le zvolna napuchlý
a koenovit zten., vlákn. hladký, pevný, bled lilákcmý, ale brzo

bledavý, í duž. i v stáí lilákovou, 's mizivou bledou kortinou.

L. tlust mas., proídlé, zubaté, lilákové, pak hlínov svtle skoi-

cové, široce mlce vykroj, neb i obloukovit sbíhavé. Duž. v kl. bílá,

slab sladce aromatická. Výtr. mandlov., 12— 13 .«.

\' lesích všeho druhu, nkdj' i trsnatý, nehojný. 7
— 10. Mnicho\ice, Je-

vany, Struhaov, Opono (Pc), Strašíce, Zbirov. Bývá nkdy skoro obrovský
a dosti se podobá Inoloma traganum.

Ph. varium Schff. 1762. P. riizný. \'elký, kompaktn mas. Ki.

5
—8 cm. tlust mas., polokulov. s podvin. okr., pak sklen, rozlož.,

hladký, slizký, žlutav nebo rezav lískový. T. zdéli pr. kl.. dole
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hlisovit napuchlý, nahoru zvolna zúž., hily, hladký. L. hus'jé, tenké,

neši.. 'U t. sotva vykroj., na ostí vyhledávané, pkn syt fialové,

pak skoicové. Diiž. bílá, na ezu trochu žloutnoucí, mírná, ne-

vonná. VjHr. veliké, mandlov., 12— 14 /<

\' starých, jelilin. lesích u Mnichovic a Jevan vzácn. 8— g. Bílým t.,

žlutavým kl. a krásn fialov. 1. (nelilákov.) úhledný a snadno poznatelný dr.

Ph. Riederi Weinm. 1836. P. Riederv. Kl. 8—10 cm, tlust a

pevn mas., oble sklen., pak rozlož., lysý, hladký, slizký, lesklý,

okrov nho medov žlutý, uprosted ervewohndý. T. zdélí pr.

kl.. I—3 cm ti., 'solidní, jemn vlákn. hedváb., na hndav žlutavé

basi znan hliziiat ztluštlý, lilákový, jen sporými vlákny kortin.

povleený. L. modravé, pak okoládov hndé, 'tlusté, husté, sir.,

u t. zaoblen volné. Duž. v kl. žlutavá, v t. namodralá, mírná, bez

zápachu. Výtr. mandlov., veliké, 15
—

17 fi.

V jehl. i listn. lesích vzácn. U Trocnova na Budjov. (11, 1913) sbíral

/. Simek. Krásn zbarvený druh.

Ph. rugosum sp. 'n. P. svraskalý. Statný, vel., tvrd mas., jednot-
liv. Kl. 10— 18 cm, nízce sklen., nehrbol., slizký, '5 loupavou po-

kožkou, syt lískov lvový, na okr. bledý, bez vláken a šupinek, na

okr. lalonat zprohýhaný, anO\ i vykrajovaný, zvlášt k okr, hruh
hust rugosni. Kortina skoro žádná, v mládí brzo mizivá. T. dl.,

petvrdý, sollidní, uprosted lYži
—2 cm ti., dole zvolna mírn

ztluštlý, pižlputlý až bledý, hladký, lysý, nahoe hedváb, lesklý.

L. hu'sté, sir., tenké, u t. hluboce vy/kroj., na osti zubaté, dlouho

Idákové, v stáí rezavé. Duž. bled sirožlutá, slab aromatická,

sladká. Výtr. šir., mandlov., 10 //.

\' teplých smrinách v údolí u Svojetic. 9, 1919. — Jest píbuz. Ph. va-

rium, ale tvarem kl. od tohoto i jiných nejvýš odchylný.

c) Ten pgdél skoro stejn tlustý, dole neztluštlý, výtr. menši

než 10 fi.

a) Lupeny olivov hndé, výtr. kulaté.

Ph. infractum Pers. 1801. P. olivový. Kl. 7
— 10 cm, uprosted

velice tlust kom'pak'tn mas., ale k okr. rychle ztenený, špinav
olwov hndý, za sucha olivov nažloutlý, rozlož., uprosted široce

hrbol., s okr. dol sehnutým, slizký. T. kratší pr. kl., 1—3 cm ti.,

petvrdý, dole sotva ztLuštlý, válcov., špinav bledý, nahoe na-

modralý a hedváb, lesklý, se zetelným kroužkem po bledé kcrtin.

L. špinav olivové, husté, šir., široce vykroj. Duž. bledá, namodralá,

mírná, 'se slabým zápachem. Výtr. skoro kulovité, 10 ^t.
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Xyznaný druh pro listnaté háje na podkladu vápenném. 5—9. Chuchle,

Radolin, Koí-o, Roblin, Moiny, Karlštejn, sv. Ivan, Dobíš. — Zbarvením

(.kIc všech lehce rozeznatelný druh.

Ph. subsimile Pers. í8oi. P. podobný. Prostedn vel., šed oli-

vový. Kl. 7
— 10 cm, ploše sklen., na okr. zlomený, asto nepra-

videln lalonat zprohýbaný, 'uprosted tlust mas., k okr. tenký,

smutné šed olivový, sem tam nahndlý, velmi lesklý, skcro hedváb,

vlákn.. suchý, hladký. T. zdéli pr. kl., i—2 cm íl., rovn vákov.,

špinav bledý, nahoe bled lilákový, hedváb vlákn. L. hluboce

vykroj., nejvýš šir. (2
—2^^ cm), útlé, oliz*ov mourov hndé, ne-

stejn ši., nehusté. Duž. bílá, v t. nahoe -5 odstínem fialovým,

velmi hoká, se slabým zápachem. Vý:r. kulaté, 7
—8 «.

\' listn., hlavn bukových lesích vzácn. 8—9. Na Plechái u Mnichovic,

v habin Struhaovské. — Jest podobný ped., ale hoký a nikoliv na vápn.

Ph. cupreum sp. n. P. mdný. Tuhý, mas., kl. 6— 10 cm, tup
kužele v. zvoncov., j dlouho podvin. masov erven plstWafým 0'kr.,

mdné hndý, hladký, útle šupinkatý, sot\'a 'sli^ký. T, sotva delši

pr. kl. i
— lYi c-m ti., dol mírn ztluštlý, hrub vlákn., blavý, ale

ludéné ervenými šupinkami strakatý. L. nehusté, ši., u t. vykroj.,

nápadn vlnit' kadeavé, blavé, pak temn hndé. Duž. špvnav
blavá, bez chuti a zápachu. \^'-tr. kulaté, malé, hndé, 5

—6 /'.

V starém smrkovém lese u potoka pod Hrou nad Menicemi. 8, 1916.— Jest prapodivný dr., tvarem i zbarvením Tricholoma flavobrun. pipomí-

nající. D!e výtrus jen poblíž ped. zaaditelný. Snad není ani Phegmacium.

v) Lupeny fialové, výtr. nekulovité.

Ph. decoloratum .Fr. 1838. P. odbarvený. V nVjádí tvarem a ve-

likostí hibu podlobTW, kompaktn mas. Kl. 5
— 10 cm, tup zvcnccv.

sklen., na podvin. okr. bíle hedváb., špinav hndavý, asto ragosní.

hladký, lysý, slizký, hedváb, vlákny 'sern tam žíhaný, tlust mas. T.
asi zdélí pr. kl., 2 cm ti., nejastji hlízovit napuchlý, tvrdý, bílý.

nahoe v mládí fialov nadechlý, 'diole bnd vláknitý, s bohatou, bílou

koninou. L. dosti husté, nejprv fialov nabhlé, pak okrov žemlové,
konen rezav skoicové. Duž. bílá, v t. nahoe nafialovlá, se sla-

bým íladkým aromátem. \'ýtr. veliké, kulat ellipt., 10— 11 ,«.

U Jiren v íjnu 1915 sbíral p. Jar. Zvára. — jest jist Friesv druh.

nebof popis se nápadn shoduje. Jest vzácný, Ricken jej nezná, ale Schróter

jej uvádí ze Slezska. asto bývají i 2—3 kusy v trsu.

Ph. porphyropus Fr. 1838. P. maliký. Drobný, fialový, vonný.
Kl. 2—3 cm, nizce sklen., sotva hrbol., velmi sUzký, hladký, v mládí

420



bled lilákovy, záhy ale 'bledavý, ^na temeni slab nažloutlý, tence

mas. T. málo delší pr. k\., uprosted 2—4 mm 'ti., dol zvolna

málo ztluštlý. dosti pevný, celý trvale fialový, 'kroužkem rezavým

kortinovým zdobený, pod tímto trochu vlákn. mrtnaiý. Kortina fia-

lová. L. idosti husté, neši., tenké, fialové, záhy hlínov rezavé, u tr.

šir. vykroj., pomakáním temn fialovící. Duž. mírná, siln vonná

jako Ph. camphor. Výír. význan mandlov., bradavit rugoíní,

medové, 10 fi.

Jednotliv v humusu pod buky a habry u Mirešovic. 10, 1919.
— Jest

jist nejmenší ze všech Phlegmacii.

Ph. serrulaíum sp. n. P. pilovitý. Menší, ale dosti' kompa\ktní, fia-

lový dr. Kl. 4
—

5 cm, ploše
> skleni, s okr. vlnitým, dol sehnutým,

suchý, lesklý, za vlhka trochu slizký, šeáohndairý v mládí s odstí-

nem fialovýlri. T. 'Stejnomrn válcov., .1
—2 cm ti., hedváb, bíle

vlásenitý, zvláš': nahoe nafialoifilý , pevný, uprosted s botkbvým

bílým prstencem. L. proídlé, šir., u t. vykroj., na ostí hrub vy-

krajovan subaté, nejprv bled fialové, pak skoicové. í)už. bílá,

k ,povrchu s 'nádechem iialovým, nevonná. Okr. kl. a 1. pomakáním
rychle hndnou. Výtr. šir. ellipt,, 7

—8 /í.

v suchém, borovém lese na již.*úklonu nad Menicemi ve spolenosti ze-

lenek. II, 1915.
— Podivný, ale význaný druh, snad z píbuz. Ph. decoloratum.

Ph. cotnpar Fr. 1838. F. stejný. Prostedn vel., s krásot žemlov

lvovým kl. a blostným t. Kl. 3
—

5 cm, tup zvoncov. s'klen., oby-

ejn s okrajni zónou, za vlhka velmi slizký, hladký, lesklý, k okr.

ztenený a úzce zlomený. T. delší pr. kl., uprosted asi i cm ti.,

hedváb, vlákn., dole mírn zvolna ztluštlý, ist blostný, nahoe
slab lilákovy. L. blav špinavé, pak trochu mdsov a modrav na-

bhlé, tenké, .hus'jé, úzké, u t. zúžené, konen hlíbov skoicové.

Duž. bílá, v t. nahoe slab fialov nabhlá, pod pokožkou pkn
žlutá, mírná, slab ovccn vonná. Výtr. šir. ellipt., mandlov.,

hladké, 10 /«.

Ve vlhkém mechu v lesích všeho druhu vzácn. V smrinách u .Struha-

ova, Menic a Myšlína. 7
—

9.

Ph. platyphyllum sp. n. P. širolistý. Kl. 3
—6 cm, tence mas.,

rovn ufatý a tup zvoncov., žlut žemlový, suchý, hladký, nevlákn.,

nehygrof. T. velmi dl., 6— 10 mm ti., pevn elast., jemn vlákn.,

bez kortiny a šupin, belav nažemlovlý, nahoe v mládí s odstí-

nem fialovým, dole sotva ztluštlý. L. dosti proídlé, nejvýš šir.

{iy2 cm), rovn utaté, u t. hluboce vykrojené, -nejprv bled lilá-

kové, pak nažloutlé, konen zaízlé svtle rezavé, dosti tluíté. Duž.
*
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blav nažloutlá, mírná, se slabým houbovým arom. Výtr. ellipt..

8— I o //.

\' (liil)inách na Plechái u Mnichovic. 9, 1915. Jest píbuz. ped., ale již

ši. lupeny rozdilný.

y) Lupeny bledé šemlcn/é, výtr. nekulovité.

*
Kl. mocným tekutým slizem pokrytý.

Ph. emollitum Fr. 1838. P. hoký. Kl. 3
—8 cm, slab mas., šircce

tup ikuželov. zvoncov., s podvm. nebo zlomeným okr., pak rozlož.

'S nízkým hrb., hlede medové žlutavý, velice hygrof., za sucha bílý,

lesklý, na okr. heci/váb. bílý, za vlhka nejvýš slizký. T. rzn dl.,

5
— 10 mm ti., válcov.. nkdy dole napuchlý a kofenovit zten.,

'bled žlutavý, leskle hile hedváb, vlákn., až pruhovaný ,
s mizivým

rezavým kort. kroužkem. L. husi, asto lehlé, útle hlánité, bledé

žlut krémové, široce .pirostlé, ale brzo utržené. Duž. bled žlutavá,

pronikavé odste páchnoucí (asi jako bedrník), nejvýš hoká. \'ýtr.

elliipt. mandlov., 7
—8 .«.

\'e vlhkých mechatinách jehl. i listn. les k podzimíi dosti rozšíený a

velice význaný dr. Pecny u Ondejova, Struhaov, Mukaov, Chlumec n. C.

(R), Mnichov., Strašice. Slizkostí podobá se r. Myxacium, ale nemá velové,

sHzké botky. Ph. crystallinum Fr. jest urit pouze synonym.

Ph. causticum Fr. 1838. P. pihlédly. Jest ped. blízce píbuz. a

podobný. Kl. 3
—

5 cm, 'sklen., asto široce hrbol., s okr. zlomeným
a asto lalonatým, na povrchu hedváb, bíle 'vlákn. T. celý bílý,

tuhý, na basi koenovit zten. a vysokoi slizkoli botkou' obalený. I..

útlé, tenké, i v stáí bled žlut žemlové, nestejn sir., u tf. nejširší

a skoro 'trojhranné, na blavém ostí zubaté. Jen na pokožce hoký.

Výtr. ellipt., bled žlutavé, hladké, na basi šikmo stáž., 8 .».

\' lesích na podzim ídce. Pod Koženým vrchem u Mnichov., u Hrusic,

Mirešovic, Struhaova, Jevan.

Ph. eburneum
'sp. n. P. slonovinný. Malý, drobný, tence mas.

Kl. 2—5 cm, oble sklen., pak rovn rozlož., isté ^bí^ý, hladký,

nehygr., ,za vlhka nejvýš slizký. T. ^isté bílý, hladký, dole málo

ztluštlý, v šikmý, delší koen ztenený a 'tak vystoupavý. L. široké,

husté, útle, tenké, nejprv bélové okrové, pak syt okrové, široce pi-
rostlé. Výtr. vejitkulov. k basi stáž., žluté, 5

—6 fi. Prach výtr.

rezavý. Duž. bílá, neji}ýš hoká.
X habin a buin u Kunic v srpnu každý rok. Také u Chlumce n. C.

(R). Nevíme si rady s touto houbou, ale myslím, že velká slizkost kl. a ho-
kost duž. poukazují na Ph. emollitum. Chtl jsem ji díve porovnávati s Der-
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moc. decumbcns, ale tato jest suchá a sladká. Ale Bataille praví: »chair acidule-

amre« a »il ressemble a C. cristaninus«. Mimo to Britzelmayer popisuje

z Bavor také jakousi formu ist bilou co C. evestigiatus. Ze všeho se mn
zdá, že jsou tu popleteny dva rzné druhy. Naše diagnosa sestavena vrn dle

pírody.

Ph. papulosum Fr. 1838. P. mokvavý. Kl. 4—7 cm, nemnoho ma'S.,

k okr. tenký, ipravid. cblie sklen., hlede žemlový, uprosted hndý,

záhy v zrnité šupinky v pokožce rozpukaný, nehygr., ale mocnou

vrstvou tekutého slizii 'pokrytý. T. zdélí 'pr. kl., uprosted asi

I cm ti., bíl\ý, hladký, lysý, bez kroužku, dol trochu vetenov. zúž.,

tvrdý, pevný. L. husté, titlé, úzce v)'kroj., bled okrové. Duž. bílá.

bez chuti a, zápachu. Výtr. 'sv.le žlutohndé, sir. ellipt., asto ne-

stejnostranné až skoro ledvin, nebo kcsníkovité, 8—10 /<•

V stinných, vlhkých smrinách na podzim. Hrusice, Jevany, Mnichov.

Hojným slizem a šupinkami na kl. význaný.

^ ^ KL pouze za vlhka mírn slizký.

Ph. aromaticum sp. n. P. aromatický. Kl. 8 cm, dosti tlust mas.,

pravid. nízce oble sklen., hladký, lesklý, za vlhka slizký, žlut že-

mloz'ý. T. delŠí pr. kl., asi i cm 'ti., rovn pevn elast., stejnomrn
válcov., na basi neztluštlý, skoro koenující, bez vela a botky, pod
rezavou kortinou sírožlutý, spoe mrtnat vláknitý, nad kortinou

blav žlutavý, velmi hedváb, lesklý. L. dosti proídlé, hlepl okrov

žluté, široké, mlce u t. vykroj., tenké. Duž. v celé houb sírožlutá,

siln aromatická. Výtr. mandlov., 10 /'.

Ve smíšeném lese v chránném teplém kout na Koženém vrchu u Mni-

chovic. 8, 1917.
— Podivný druh, kdyby ml vyvinutou hlízu, náležel by do

píbuz. Ph. sulphureum Quél., ale po hlíze tu není ani stopy.

Ph. dentatum isp. n. P. zubatý. Veliký, mas., krásiný dr. Kl. 6 až

12 cm, zaoblen sklen., na podvin. okr. bíle vtás,enitý, pak rozlož.,

za vlhka slizký, hladký, krásn lišliov oranžový, až do stáí bílými

vlákénky žíhaný. T. sctva delší pr. kl., solidni, pevný, 2—2>^ cm

ti., rovný, dole znan zaoblen hlízovitý, bílý, na basi trochu bíle

botkovitý, konen svtle žemlový, s mizivou bílou kortinou. L.

dosti husté, tenké, u t. vykrojené, na astí zubaté, nejprv bílé, pak

špinav okrov žlutavé. Duž. v kl. bila, mírná, nevonná. Výtr.

ellipt., 8—9 fi.

V husté mladé smrin v jehlií v údolí nad Menicemi, v srpnu 1916,

pospolit. — Zevnjškem upomíná na Meliderma crassum, ale myslím, že

patí do píbuz. Ph. papulosum.
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Pil. vesperíinum Fr. i8ji. F. veernu Zevn jako Myxacium. ale

t. není slizký. Kl. 4
—

7 cm, zvoncov.. pak rozlož., pravi-d.. okrcrjc

lutavv, velice slizký, za sucha lesklý, hladký, jakoby radiáln vlák-

nitý, na okr. dlouho bíle vlásenitý, tence ma^. T. asi zdéli pr. kl.,

1 cm ti., dole asto napuchlý, vodnat elast., hily, vláknit lesklý,

pak poniakánírn žlutavý. L. husté, útlé, hled okrové, u t. tsn
zaoblené. Duž. bledá, mírná, nevonná. Výtr. malinké, ellipt., 4

—
5 .«.

Hlavn v jehlic, lesich dosti rozšíen. 8—9. Jevany, Mnichov., Hra u

Pehova, Radotín. — Drobností výtr. ode všech Cortinari odlišný. T. je?t na-

hoe nkdy fialov nadechlý, kl. nkdy tup hrbol., za sucha tém bílý. L. jsou

význan bledounce žemlové. .Seir. tam i 2—3 v trsu.

Ph. turmale Fr. 1838. P. podzimní. Kl. 5
— 10 cm, pravid. íklen.,

ale asto na sehnutém okr. zprohýbaný, tlust mas., hladký, slizký,

lesklý, lískov žemlový, k okr. svtlejší, v mládí bíle ojínný, na

okr. dlouho cáry kortin. ovšený. T. soU'a delší pr. kl., Vválcov.,

sotva dole ztluštlý, hilúu plstí vtovou vysoko obalený, bílý, elast.,

s bohatou bílO'U kortinou. L. husté, lízké, tenké, u t. zaoblené, hílé,

pak svtle krem^ové. Duž. bílá, nevonná. Výtr. bled rezav žluté,

hladké, vtšinou nestejno'Stranné až levi'nité, 7
—

9 .«.

Vždy trsnatý(!), v lesích všeho druhu, pozd na podzim, ale vzácn.

V obecné smrin u Struhaova fii, 191 5).

Inoloma Fr. Lilrík.

Kl. neslizký, nehygrof., v mládí vrostle šu^pinkatý nebo vlák-

nitý, kr.nen hladký, aisto tlust mas. amo i imassivní. T. tlust

mas., silný, dole velmi naipuchlý, bez prstence a boky. Výtr. dílem

mandlovité, dílem kulaté.

Rod slab charajkterisovaný, lehce s druhy kulatých výtrus
násled. rodu zamnitelmý. Tiaké k r. Phlegmácim blízce píb'uzný.
Pirozenou skupinu tvcfí fialové druhy s mandlov. výtr. Nejzná-

mjší a nejvýznanjší druhy jsou: I. violaceum, hircinum. traga-

num, sublajTiatum, pholide^um.

a) Výtr. mandlovité.

a) Druhy fialové.

I. violacelum L. 1755. L. fialový. Nápadná, krnipaktiní. velká

houba, celá ern fialová. Kl. 8—12 cm, velice pravidelný, nízce

tup kuželov. zvoncovitý, na okr. zaoblen pcdvin., na lesklé, temn
fialové pd mkce, ern, odstále plstnat siipinkatý, tlust mas. T.
delší pr. kl., dol zvolna kyjovit ztluštlý, pevn elast., podél
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temné vláknité mrtnatý a krouškovit ern šupinatý. L. dosti teníké.

ši., proídlé, široce pirostlé, alte brzo utržené, ern fialové, pak
skoro erné, rezav poprášené. D'už. krásn fialová, n,a ezu nem. -

livá, bez chuti a vn. Výtr. sir. mandlov., syt hmde, tlustostnné.

10— 14 i-t.

V starých dubinách u Chlumce n. C. (R), Strašíce, Biez. Hora (l'\-h).

8- -10. Nádherná houba, ale všude velmi vzácná.

I. cyanites Fr. 1838. L. modravý. Statný, mas., modrý. Kl. 5 až

8 cm, tup zvoncov. sklenutý, pak sklenuté rozlož, a široce hrbol.,

šedav modrý, pak šedohndý, velmi hojn tmavý-mi vlákny potá-

ený. T. fiallov imodrý, velmi tlustý, dole siln kuželov. ztluštlý,

hrub vláknitý, velmii vlásanit tíisnitý. L. modré, sir., husté, pak
tmazf šedohndé. Duž. modrá, v t. bledavá, na v,sduchu rychle er-

venající, slaib siladce vonná. Výtr. mandlcv., 10— tt .".

V lesích jehlin. i listn., ale vzácné, v srpnu. U Opona (Ponc), Chlumce

n. C. (R). Nkdy jest na basi naznaena slabá botka.

I. murícinum Fr. 1838. L. nádherný. Celá houba krásn fialov

modrá. Kl. 5
—

15 cm, zvoncov. sklenutý, tlust mas., hladký, jen

na okr. v mládí jemn pýítý, suchý, na temeni hndnoucí. Tf. -^áhy

beze stopy po kortin, k basi kyjovité siln ztluštlý, pevný, solidní.

I—3 cm ti., v mládí jemn pýitý, nelesklý. L. temn modré, pálí

skoicov hndé, tlusté, oddálené, u tišené tsn zaoblené. Duž. fia-

lová, mírná, zvláštní, silné, sladké vn. Výtr. mandlov.. 13
—

15,".

V borech a hájích u elákovic v listop. 1913 sbíral p. Šimek. Jest rovnéž

vzácnj', ale pekrásný druh.

I. Aaenkeanum sp. n. L. Haenkev. Statný, kompaktní, modrý.

Kl. 5
— 12 cm, polokul. sklen., dlouho podvin., tlust mas., na povrchu

hladký, slizký, v mládí pkn fialový, pak šedav hndý, tmavými

vlákny žíhaný. T. tvrdý, pevný, válcovitý, dole iieztluštlý, hrbolat

jamkovitý, 2—3 cm ti., fialový, ale pomakáním rychle hnmuci.
L. nejprv bledé lilákové, pak bledé, konen ervenohnédé, šir.,

tenké, proídlé. Duž. v kl. i t. krásné fialová, sladce aromatická.

Výtr. mandlov., 12— 14,"-

V dubinách na opukách v Chlumci n. C. v záí 191 5 sbír. Rigellová.

I. violaceocinereum Pers. jest ji^t blízce píbuzný.

I. hircinum Bolt. 1785. L. kozí. Celá houba mode liláková, ale

na t. a 1. s odstínem erven fialovým. Kl. 3
—6 cm, mas., polokul..

sklen., v mládí podvin., rychle mnící barvu za sucha do šedohndá,

hladký, lysý. skoro hygrof. T. asi dvakrát delší pr. kl., dole zvolna

vetenovit ztluštlý, vláknit mrtnatý, asi i cm ti., s hojnou kor-
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Obr. 69. I. Inoloma vulpinum Vel., zmenš., zvtš. výtr., 2. I. pubescens Vel.,

zvtš. výtr., 3. I. Bubaci Vel., zmenš., zvtš. výtr., 4. I. pholideum Fr., v pir.
vel., 5. I. arenatum Pers., v pir. vel., 6. I. tremulinum Vel., v pir. vel., 7. I. albo-

violaceum Pers., v pir. vel., 8. I. cervarium Vel., v pir. vel., 9. I. argen-
tatum Pers., slab zmenš.

tiiiou. L. nepíliš sir., skoro obloukov. sbihavé, pomakáním rychle

erven fialové. Dnž. fialuvá, silnc inocybovýin aromátem pách-

noucí. \"ýtr. mandlov., hrub bradav., it— 13/'.

V lesích jehlin. i listnat. vzácn, 8— 10. Chlumec n. C (Iv.), v borech

u Lysé hojn, bezinka u Mnichov., Hrusic (bory), Bohnický háj (Zv.).

I. aromatícum sp. n. L. aromaiický. Drobný, kl. 4—5 cm, tence

mas., blav kožov nažloutlý, hladký, lysý, sli::.ký, nízce sklen. T.
bled erven fialový, dlouhý, uprosted 6—8 mm ti., dok mírn
ztíuštlý, v celé dolejší ásti pokrytý cárovitými šupinkami, s duž.

bled lilákovou. L. husté, úzké, tenké, bledavé, pak hlínové, po-

makáním rychle nachové pak ervené. Duž. v kl. blavá, hlavn
v t. siln sladce arom-atická. Výtr. ellipt., syt hnd okrové, hust

bradav., 10— 12^/.

V obecní bezin u Mnichovic (za Zbuzany), 9, 1919. Akoliv je kl. slizký,

pece podle všech známek patí do píbuz. I. hircinum.

I. alboviolaceum Pers. 1801. Obr. ()9. L. blofialový. Celý mlén
bíle nafialovlý. Kl. 3

—6 cm, tence mas., široce zvoncov., nkdy
se širokým hrbolem, skoro bíle hedvábit hladký, na okr. ervenazfou

korfinou ovšený. T. velmi dl.. asi i cm ti., k dolejšku zvoiLna ztíu-

štlý, asi uprosted se zetelnou prsteneovitou botkou, mkce elast.,

pak dutý, mkký. L. šed fialové, pak skoicové, skoro pro.ídlé,

mírn vykrojené. Duž. jako kl. zbarvená, tém bez zápachu. Výtr.

ellipt., 10— II fi.

V listnat., vlhkých lesích, hlavn v dubinách, ídce. 8— 10. Pod Onde-

jovem pod duby, u Kosoe, Radotína, ernošic.

I. malachium Fr. 1838. L. malacliitový. Dosti statný a mas., blav
nebo bled nafialovlý. Kl. 5

— 10 cm, tup zvoncov., nízce hrbol.,

tlust mas., dlouho podvin., znan hygrof. (bez prosv. 1.), nejprv
blav nafialovlý, záhy ale šedav nahndiý, matný, suchý, celý

hust mrtnat šupinkatý, za sucha šedav okrový. T. sotva delší

pr. kl., uprosted i—2 cm ti., dole zvolna ztíuštlý a vysoko bíle

botkovitý, s více m,én zetelným prstencem, nad prstencem hedváb,

vláknitý, bled lilákový, s duž. bled fialovou. L. v mládí bled lilá-

kové, v stáí rezav hlínové, s bílým zubatým ostím, velice šir. a

velmi proídlé, široce pirostlé a vykrojené. Výtr. šir. ellipt., slab

mandlov.. syt žluté, matné. 8— 1 1 /'. Bez vn.
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Jednotliv neb i pu 2-—3 v trsu, v humuse lesním, vzácn. \' staré smriné

ve Nídrholci u Jireii, 10. 1919-
— Pipomíná dílem Dermocybe canina, dílem

Telamonia evernia.

I. argentatuin 1'ers. 1801. L. stíbitý. MeiiŠí druh fialový. Kl.

4—6 cm. tence mas., brzo rozlož, a nízce hrbol. nebo i rovný, s okr.

zlomeným, hedváb, lesklý, hladký. slal3 hygrof.. stíbit blav

fialový, konen kozov nažk)utlý. T. i cm ti., ncjprv bledé fialový,

hedváb, leskle vláknitý, úpln hladký, s rezavou kortinou. dole sotva

zluštlý. T.. dosti proídlé, tenké, slab vykrojené, slab sbíhavé

nejprv bledé, pak rezavé žemlové. Duž. blavá, v t. krásn fialová.

edkvikové páchnoucí. Yýtv. itzce maridlov., 8—9.".

^' iistnat. lesích u KarKštejna v íjnu 1914 (Hedrych), u Chlumce n. \^. (K),

buiny u Jevan. asto trochu trsnatý.

I. traganum Fr. 1838. L. kozlí. Obr. 70. U. amethystinum Schff.).

Statný, velice kompaktn mas., v prvním mládí formou hibu po-

dobný, celý pkn fiaV)vý. Kl. 8— 10 cm. pravid. sklen., suchý,

hedváb, vláknitý, lilákový, pak bledý nebo bledé žlutavý, lesklý, na

okr. podvin. L. nejprv šafránové okrové, proídlé, tlusté, vykrojené,

na ostí zoubkaté, pak skoicové. T. hJizovité napuchlý, 4—5 cm ti..

solidní, fialový, pak bledý. Kortina bohatá, fialová. Duž. žlutavá.

1' t. šafránová, siln pí jemine vonná. Výtr. široce mandlov.. 8—10 /'.

^' suchých, iehlin. lesích, hlavn v horských polohách všude hojná a obj--

ejn pospolitá. Jde až do horního pásma stromového v Krkonoších, rovnž

všude v Šumav a Rudohoí. Jest velmi úhledná houba, s kl za sucha vždy

rozpukaným.

I. vulpinum sp. n. L. liší. Kompaktn mas. Kl. 5
— 10 cm, zvlášt

uprosted tlust mas., nízce pravid. sklen., uprosted široce nízce

hrbol., dlouho podvin., lískov rezavý, na okr. blavý, mkce plstnaté

šupinkatý, na okr. dlouho s bílými cáry kortinovými, suchý,

nehygrof. T. pevn solidní, dol zvolna ztluštlý, bílý, nahoe nkdy
s lilákovým odstínem, dole nahndlý. celý mrtnatý. L. proídlé.

neši., tenké, nejprv bledé ldákoi'é, ale brzo bled, konen svtle

žemlov okrové. Duž. bílá, se slabým sladkým aromátem. \'ýtr.

kosníkovit mandlov., nkdy skoro trojhranné, šikmo na basi zašpi-

atlé. 12—15 /;.

^' hustém smrkovém houští u rybníka Jevanského, 7, 1916. Xemohu jej

s niím srovnati, musí to ale býti r. Inoloma.

[i) Drtihy nefialové.

I. argutum Fr. 1838. L. bledavý. 5tatná. velká, bledá houba, s bí-

lým t. Kl. ;— 10 cm. okrové bledožlutavx. hladkv. Ivsv. sotva
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hygrof., hojn hedváb, vlášeníni pokrx-tý. tup rozlnž.. s i)kr. se-

hnut<Tn. T. blaz>ý (s odstínem žemlovým), pevný, i
—2 cm ti., vlák-

nitý, málo mrtiiatý, bez kortiny a botky, na basi koenující, zúšený
a. asto zakivený, solidní. L. žluta.v hlínové, bledé, pak žlntav re-

zavé, na zubatém ostí bledší, tlust mas., velmi šir., na dn asto

pín spojované, proídlé, širokým úhlem vykroj. Duž. blavá,

pronikav pryskyine aromatická. Výtr. mandlov.. 12— 13 ft

V buinách u Jevan charakteristická houba, 8— 11. S popisem Rickcno-

vym se dobe shoduje, zdali ale Friesv druh jest stejný, nevím.

Obr. 70. Inoloma traganum Fr. Zmenš.

I. turgidum Fr. 1838. L. nadinulý. Kl. 4
—8 cm. kuželov. zvoncov.,

pak rozlož, a více mén hrbol.. hladký, nehyj^rof., v mládí jemu\imi

bílými pavuinami potáhly, na okr. bclavé hedváb., žemlové okrový.,

s bílou kortinou. T. 3
—

5 cm dl. a i—2 cm ti.. //(/ basi vždy velice

nadmutý a konen mchatý. koenující, nejprv bledý a hedváb,

vláknitý, pak mrtnaté tmav vláknitý. L. sotva vykroj., široce pi-

rostlé, zeteln sbíhavé, široké, tlusté, nejprv špinav blavé, pak

okrov hndavé. Duž. špinav žemlová, mírná, odporného zápachu.

Výtr. mandlov., 12— u. /?.

\" dubin nad Chuchli v ervnu lyu ve velkém mno/stvi (Sladký)-

I. graveolens sp. n. L. vonný. Ve všem úpln shodný s 1. traga-

num, pouze barvou odlišný: nemá nikde nic fialového, kl. bled žem-
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litvy. k okr. bolavý, uprosted iniavji lisk<-.vý. t. špinav blavý,

k<>rtina hilá, \. bledi krémové, pak Itled rezavé, duí. v t. liitá.

7' kl. blcd iutará, siln sladce aromatická.

\'e spolenosti 1. tr:iganun-. v teplé, staré smriné u Jevan v srpnu 1917.

Jest zvláštni, že naprosto se ve všem shoduje s I. tragaiium, jen barvou se

liší (i vytr. jsou stejné).

I, iiiodorum >]>. n. í.. nevonný. Ziev malého T. traí^anum. KI.

5
—8 cm. tup zvoncov. sklen., se zlomeným, tenkým okr., hladk\

suchý, .špinav okrový, bíle vlásenitý, hlavn na okr. T. bílý, dole

siln napudhlý, nahoru zvolna zúžený, až do poloviny bílou botkou,

a kroužkem znaený. L. husté, tenké, úzké, bled žemlové, s bílým

£ubotým ostíni. Duž. bílá, se sotva znatelným tonem fialovým, be.:

cápoclni. \'ýtr. krátce a sir. mandlov., svtle žluté, 5
—7 ,".

\ dubinách u Clilumce n. C, 9, 1916 (R), u Mnkaova (Zv. 1918). Pi-

pomíná dosti Derni. canina. ale výtr. jsou docela rzné.

1. pubescens sp. n. L. pýntý. Statný, mas. druh. Kl. 5
— 10 cm.

dosti mas., brzo ploše rozlož., s malým tupým hrbolem, nehy^roí..

neslizký, bíle žemlový nebo svtle šedavý s odstínem slab fialovým,

uprosted nahndlý, celý trvale hust jemn mkce odstálc plsfnatý.

T. pevný, delší pr. kl., i—2 cm ti., dole slab ztluštlý a nerovný,

koenující, hrub vláknitý, mrtnatý, v dolejší ásti bílým botkovým
kroužkem znaený, masov fialový. L. husté, nctlusté, šir. bich,

u t. nízce vykrojené, nejprv bledé s odstínem fialovým, ale brzo šed

hlínové, koruen špinav hndé. Duž. v t. liláková. v kl. blavá.

nevonná. \'ýtr. veliké, hndé, ellij)!.. 12— 13 ,".

^' staré jedlin na He u Tehova v srpnu 1916.

I. treiniilinuni sp. n. L. osykový. Prosted, velik., tvrd, kompaktn
mas. Kl.

3'
—

5 cm, uprosted tlust mas., dlouho podvin., nepravid..

nízce sklen., s šir., (jblým. ernohndým hrbolem, na okr. s bledými

cáry, neslizký, lysý. hladký, lesklý, nehygrof., šedé osmahlý, asto

na jedné stran tmavší, vždy excentrický. T. sotva delší pr. kl..

pevný, tvrdý, jen málo dole ztluštlý, i—1/2 cm ti., hladký, lysý.

hrub vláknitý, šed hndavý, bez kroužku botkového. L. proídlé.

neši., málo vykroj., tenké, nejprv blavé, pak hlínov šedé, po-

makáním rychle ernajícíf !J. Duž. špinav blavá, bez zápachu.

Výtr. syt žluté, mandlov., 12— 14 /».

Pod osykami v bezince nad dráhou u Mnichovic,- 8. 1917. Xa celé houb
není nic fialového.

I. compactuin sp. n. L. kompaktní. Nejvýš tlust mas., kompaktní.
Kl. 10— 14 cm. nejvýš tlust mas. (uprosted až 2 cm), pravid.
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sklen., na okr. dloulio velmi putlvin., s bohalnu ])ildn kurtin )U, syt
žemlový, neslizký, v mládí jakoby pitiskle plstnat šupinkatý,

v stáí lysý, matný. Tf. kratší pr. ki, tvrd solidní, 2—3 cm ti., dole

slab ztluštlý, hladký, lysý, hedváb, vlákn., nejprv bílý, pak bled

žemlový, bez botky. L. husté, pomrn velmi úzké (6—8 mim), u t.

zaoblené, nejprv bilé, pak svtle žemlové, s bílým zuhatým ostím.

Dui. v t. i kl. ist bílá, nemniivá, siln píjemn vonná. Kl. do

polov, loupavý. Výtr. podlouhle mandlov., k basi oste stažené, me-

dové, hladké, ic— 14 </.

V smrinách u Jílovišt na konci kvtna 1920. Jednotliv, l^ati do pnbuz.

1. graveolens, ale duž. jest bílá a t. dole sotva ztluštlý.

b) Výtr. kulaté.

I. opimum Fr. 1838. L. žemlový. Velmi statný a mas. Kl. 8— i 2 cm

uprosted tlust mas., nehrbol., spíše vmáklý, pravid. sklen., pak

rozlož., na okr. zprohýbaný, kozov žemlový, suchý, matný, v mládí

jakoby mkce plstnat šupinkatý, s okrajní zónou, na okr. dlouh »

podvin. T. kratší neb delší pr. kl., ztuha elast., dole zvolna mírn

napuchlý, 3
—

4 cm ti., mrtnat vlákn., nahoe blostné hedváb., ne-

ist nažloutlý, solidní. L. nejprv bled lilákov hlínové, pak hlínov

rezavé, dosti husté, úzké, široce pipojené. Duž. v kl. blostná, v t.

bílá, slab sladce aromatická. Výtr. kulaté, žluté, bradavité, 8-^10 /*.

y lesích všeho druhu, hlavn v smrinách, asto pospolit. U Hrusické

cihelny na více místech. 8, IQIQ.

I. subianatum Sow. 1799. L. vlnatý. Veliký, hlízovitý, olivov

'žlutý druh. Ki. 6— 12 cm, tup zvoncov., velmi mas., s okr. dlouho

podvin., pak sklen, rozlož., s tupým, širokým temenem, mkce

plstnat vláknitý, olivové šedožlutavý. T. svtle žlutav olivový,

nahoe bledší, s bohatou žlutou kortinou, se zetelným botkovým

kroiižkem a mimo to doie kroiižkovit mrtnatý, 1—3 cm ti., dole

siln hlizovité napuchlý. L. olivové žluté, dosti proídlé, úzké, nízce

vykrojené. Duž. bled olivov žlutavá, na basi hlízy hndavá, oste

nepíjemn páchnoucí (jako shnilé brambory). Výtr. skoro kulaté,

8— 10 f(.

V listnat., teplých hájích, velmi diledná a lehce poznatelná houba, f)— 10.

Radotín, Koso, crnošice, Karlštejn, Roblín, Karlík, Plechá u Mnichov.,

Chlumec n. C. (R), Radlštejn (Kašpar). — P. dr.. Kavina uvádí z pralesa

Boubína ješt /. topliaceiim V v., které se ped. velmi podobá, ale jest okrov

zlatožluté. Roste vždy v buinách.

I. pholideum Fr. 1821. (1. lepidomyces Schw.) L. šupiuonohý. Pro-

stední velikosti. Kl. 5
—8 cm, nízce sklen., dosti pravid., nkdy ma-
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1'ar.ikn lirhul., mas., šcdolunulý, nehygroí.t I ), uprosted tmavší,

////.s7t' i>dsf('i/\n)ii, hudýini, tiiiavýiui siipiulcaiiii pokrytý, suchý. T.
asi I cm ti., dol zvolna ztíuštlý, hnédý, ale nahoe fialový, hru-

bými, hndými šupinami vysoko botkovit obalený a nahoe temný
kroušek tvoící, nad tímto hladký. L. proídlé, tsným úhlem vy-

kroj.. Hlukové, pak skoicové, neširoké, dosti tenké. [)už. krásn

fialov modrá, mírná, bez zápaclui. Výtr. kulaté, 5
—

7 /'.

\' Icsícli listnaíycli, asto v bezinách, 8— 10. Plechá u Mnichov., haljiny

u Kimic a Stnihaova, evnice, J^eština (K). — Krásný chuli. po sihi vyvinuté

liiitcc a hnd šniiinatém kl. lehce i5o7natelnv.

1. arenatum Pers. 1801. L. zrnily. Ki. 2—4 cm, i'clice pravid.

okrouhlý, skoro polokulovitý, na okr. dlouho dol oble zahnutý,

nehygroí., liladký. siiehý, drobonnkýiiii bílými šitpinkami jakoby po-

mouený, na okr. bíle hedváb., šemlový, málo mas. T. 4—8 mm ti.,

do^e slab ztluštlý. bíle -i'láknitý a pod botkoA^ým kroužkem mrtnatý.

pak celý žemlový. L. nejprv žemlov nahndlé, pak skoicové, se

svtlým ostím, hnd skvrnité, proídlé, netlusté, u t. voln za-

oblené. Kortina bílá. Duž. bla\á, se slabým sladkým arom. A'ýtr.

kulaté, 7
—8 /'.

V suchém smrkovém lese u Kutné Mory (8, 1915, Hejny).

I. cervarluiii sp. n. .S'. jeletii. Kl. 3
—

5. cm, tup zvoncov., s okr.

zlomen podvin.. asto trhaným, hladký, lysý, lesklý, svtle okrov

kozový. T. asi dvakrát delší pr. kl., nahoe asi i cm ti., dole zvolna

ztluštlý a mchatý-, neist blavý, do okrová, dlouhými vlákénky

mrtnatý. L. bledavé, pak svtle skoicov žemlové, dosti husté, šir.,

široce pirostlé, ale brzo utržené. Duž. okrová, slab arom. \'ýtr.

kulaté, 7—8 /'.

\' lesích n Chlumce n. C. (8, 1015, Ri.tíellóvá). — Patí do píbuz. 1. opi-

mum. ale neshcjduje se.

I. Bubaci sp. n. L. Bubákv. Kl. 5
— 10 cm, pravni., nízce sklen..

nehygrof., nehrhol., hladce radiáln vláknitý, neslizký. žemlový,

uprosted tmavší. T. dlouhý, asi i cm ti., dole z\-olna hlízovit

ztluštlý. bílý, útle vlál<n., uprosted asto se zetelným botkoxým
kroužkem, pevn elast. L. proídlé, tenké, svtle rezav okrové, u t.

hluboce vykroj., zde nejširší a odtud k okr. zvolna zúžené, na ostí

hrub zubaté, ped blanit pesahujicim okr. kí. konící. Duž. bílá.

sladce, siln vonná. \^ýtr. vejitokul., 7^— io/í.

\' tráv mezi ryzci v mladé smrin v Potoinách u Alnichov. liojnc,

pospolit (9, 1916), v tráv na pahorku u Božkova mimo les (9, 1916). —• Pi-

pomíná mnoho Phlegm. variicolor s tenkým t., ale výtr. jsou kulaté. Jist

píbuz. /. callisteum Fr.. který má basi t. rebarborov hndou.
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I. bolare Pers. 1801. L. cn'riiosii.pnuiý. iMenší druh. Kl. 3
—O cm,

nízce zvoiicO'V., nehyg"rof., saichv, liladk}', /,-(/ .šjv'i!az' hclavéin pod-

kladu útlými pitisklými ervenými šupinkami strakatý. T. asi i cm
ti., málo delší pr. kl., dole neztliišllv, hlav vláknitý, nahoe jakohy
s nádechem fialovýim, .s- dn.iuioii. na lomu ervenající. L. proídlé,

tenké, špinav hlede, pak hlínové skoicové, zranním ervenající.

neši., skoro rovné, šir. iiirostlé. Duž. bílá. sladce vonná. Vvtr. kii-

lat, 7 II.

V listna, lesícli, tak v teplé dubiné na Plechái u Atnichov. (n- iQi,
u elákovic. — ervenáním se lehce od jiných rozeznává.

I. castaneuin sp. n. L. kastano2'ý. Velikost i tvar 1. pholid. Kl.

5
—8 cm, mas., tup zaoblen sklen., dosti pravid., všdy suchý a

nehygrof., lysý, ale vrostle temnji vláknitý, kaštanov hndý, ne-

lesklý. T. zdélí pr. kl., i cm ti., tuhý, pevný, dole slab ztluštly,

uprosted se zetelným botkovým kroužkem, ostatn celý hrub šu-

pinaté mrtnatý, dole nahndlý, nahoe neist blavý a na konci fia-

lov nabhlý. L. proídlé, velmi šir., tenké, u t. hluboce vykroj..

bled skoicové neb devn nahndlé. Duž. bílá, bez zápachu. \'ýtr

kulaté, žlutohndé, 8— 1 1 /r

\' lesích smrkových u Jcvan spoe (9, iyi6). — Patí urit poblíž 1. pho-

iideinn.

c) J^ýtr. velikosti i tvarem z'elice nestejné.

I. Iieterosporum sp. n. L. rsnovýtrusný. \'elký, tlust mas., žem-

lov lvový. Kl. 5
— 10 cm, pravid. polokulov. sklen, (nehrbol.),

tlust mas., suchý, nehví^rof., lysý, matný, lvov žemlový. T. delší

pr. kl., 1
—i^ cm ti., dole siln napuchlý a trochu koenovit zten-

ený, celý hrub vlákn.. nahoe hedváb, lesklý, trochu ocelov /za-

bhlý, dole blavý, elast. L. velmi proi-ídl, šir., jasné žemlov re-

zavé, nestejn šir., u t. nejširší. Duž. blavá, bez vn. Výtr. syt
žluté, neJ7'ýš nestej)ié velikostí i f-z'areni: velké ellipt. 8— 12 /',

drobné skoro kulaté 3
—8

,//.

jcdnniliv v humosním, starém, dubovém lese ve Xidrholci u Jiren (if),

1919). — Zevnjškem se podobá T. trag., ale nemá nic fialovéht^ a nevoní. Po-

divtihddné jsou výtr.

Dermocybe Fr. Košohlav. Obr. 71.

Kl. všude stejn tenký, vžd\' suchý, nikdy slizký, nikdy hyg'rof..

jemn plstnatý neb sametový. T. tenký, neztluštlý, zevn tuhý.

uvnit pak dutý. Výtr. ellipt. nebo okrouhlé.
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Obr. 71-



Obr. 71. I. Dermocybe camura Bull., 2. D. orellana Fr., 3. D. spilomea Fr., 4. D.
Gintliana Vel., 5. D. uliginosa Fr. (mladé stadium), 6. D. canina Fr., 7. D.

azurea Fr., 8. D, purpureobadia Karst., 9. D. anomala Fr. — Vše slab zmenš.,
vvtr. velmi zvtš.

Zdá se mn býti rod uml\'. aspo skupina ])rvní a tetí se od

sebe znan liší pedstavujíce samostatné rody. B a t a i 1 1 e viibec

celý tento rod spojuje s rodem Inoloma. Nejhojnjší druh}", s nimiž

se v lesích potkáváme, jsou: D. cinnamomea, anthracina. a/.urea,

canina.

a) Druhy zvlášt na 1. o f. .žiz'^ iiachoT uch :-hit dnirvenc.

D. cínnabarina Fr. 1838. K. ruuiclkový. Kompaktnjší nez

D. anthracina. Kl. 4—5 cm, tup zvoncov., nádherné záiv krvav

ervený, hladký, lesklý, v mládí na okr. svtle rumlkov plstnatý.

T. asi 5
— 10 mm ti., válcov., solidní, trochu dole ztluštlý, mkce

vláknitý, s 'mizivou ervenou kortinou, rumlkov ervený. L. zá-

iv šarlatové, šir., skoro proídlé, úzkým úhlem odsedlé, na dn
píné žcbernaté. Duž. ervená, odporn inocybov páchnoucí. \'ýtr.

šir(tce krátce ellipt., 8—9 f^i.

y buinách Jcvanskych charakteristická, pekrásná iuiuba, v buinácli

u Kutné H(jry (Hejny), Tebo (W), .Strašice, Zl)irov, l'ibram. 8— to.

D. anthracina Fr. 1838. K. krvavý. Velikost a podoba D. cinnam.

Kl. 4
—

(j cm, kaštanové skoicový, vláknit hladký, skoro jemnc

plstnatý, sotva lesklý, dlouho zvoncovité zaoblený, pak rozlož, a

tup hrbol., tence mas. T. válcov., asi i cm ti., sotva delší pr. kl.,

na žlutavém podkladu krvavc crvcn vláknitý. L. krvav ervené,

tlust, nehust. pak rezav poprášené. Duž. masov éervcná, mírná,

dosti píjemn vonná. \'ýlr. krátce ellipt., ()—8 ,".

\' sn-.rinách, buinách, vesovinách. hlavn n;i kícmité a písité pd
(také v borech v Polabí) v celýcli Cechách hojn. 7

— 10.

D. Gintliana sp. n. K. Gintlnv. Kl. 3
—

4 cm, trvale kuželov. zvon-

cov., s ostrým dlouhým hrholem. na ostrém okr. dovnit zlomeny.

kaštanové hndý, siln hedváb, lesklý, hladký, l)ez šupinek. T.

2—3krát delší pr. kl., krvavé naelio'i'ý. vynikle oste vláknitý, ne-

šupinkatý, 4
— 10 mm ti., asto smákly. L. tlust, ])roídl, šir.. pi-

rostlé, ale záhy odtržené, oranžov naelnrz'é. \'ýtr. nestejn vel..

mandlo'V., b— 14 fi.

U Chlumce n. C. v srpnu 1015 sbíraht si. Ri^ellová. u Kutné I Tory (Mcjný).

Rozhodn z píbuz. ped., ale ruzdílný.
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I), orellana I-r. 1S3S. K. f)l\šoi>ý. Kl. 4
—

7 cm. mas., ttip kuželov.

zvoiícov., pak rozlož, a široce hrbol.. na okr. zlonicn podvin., hnd
ora)tot'ý, s odstínem ervcnavýin, hustými - šupinkami sametov

plstnatý, matný, asto nepravid. zprohýbaný. T. t— i '/' cm ti., so-

lidní, j>evný. k liasi ztenený, bez kortiny, hladce vlákn., špinav

žlutavý, sem tam do hndavá. Kortina špinav žemlová. L. úzce a

hlnlioce odsedlé. široké, proídlé, tlusté, pín žilkované až spojo-

Obr. J2. Dermocybe cinnamomea L. V i)ir. vel.

váné, šafrán, žluté, pak hnd oranžové. Duž. žlutavá, zápach silný

edkvikový. \'ýtr. široce ellipt., 10 ,«.

V listna, lesích dosti vzácn, 7—9. U Mnichovic na více místech : Za-

dusí, Hrusice, Struhaniv, Plechá. Buinj' u Jevan. — Jest úhledná a snadno

poznatelná houba.

D. cinnamomea L. 1755. Obr. J2. (Ag-. croceus Schff., A. betuli-

nus Scop., A. sang-uineus Alb. Schw.) K. skoicový. ]\Ienší druh

v lesích a na vesovinách. Kl. 3
—8 cm. tence mas., nejprv vejitý

nel-) skoro kuželov., pak sklen, rozlož., obyejn hrbolatý, hndý, se

žlutým nádechem a vrostlými lesklými vlákny, se žlutou kortinou

v mládí. T. 5
—

() mm ti., tuhý. solidní, válcov.. asto prohnutý.
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vláknitý, leskle .::liifý, pak nahndlý. T.. pirostle, hu^^té. ucjprv žluté,

ervenošhité až i ervené, pak skoicové. Dnž. žlutá, slabé

edkvikou páchnoucí. \'ýtr. sir. ellipt.. 8— lo /».
-

A" hoiifocli, ;inr) i trsnaty. po celý rok. i v zim a na jaro na vcsovinách.
v lesích všeho druhu, hlavn na písku a kemenu všude velice oDccna. Tvoi
nkolik odrd, hlavn rzn zbarvených. ZvKášt význaná jest odrda s kl.

ern kaštanovým a ohniv oranžovými 1. — Píbuzný dr. D. muUcoria Fr. má
kl. zlatov žlutý s odstínem olivovým, I. olivov žluté s citrónovým, pýitým
ostím. Bývá i vtší. Kavina udává ji ze Šumavy a iá ji ped lety dávnými
pozoroval u .strašíc.

D. purpureobadia Karst. 1871. K. nachov hndý. Kl. 3
—

4 cm.

pravid. sklen., j oste kušelovitýni hrboleui. tence mas., sucliý, útle

mkce plstnatý, matný, rumlkov ervený. T. 3
—

4 mm ti., za-

hnutý, rumclkov mkce vláknitý. Kortina hojná, žlutoervená
L. husté, tenké, nejprv siv sluté, pak skoic(n'é. VÝtr. sir. ellinl..

8—9 ,<.

U Tclion v srpnu 1915 sbíral Wcinzettl. ~ Posud popsána byla z Fin-

ska. Také D. fucatophylla Lasch jest blízká.

D. subínfucata Britz. Diajín. 4. K. medov slutý. Zevnjšek i ve-

likost skoro D. cinnam. Kl. 4—6 cm, zvoncov. sklen, nel) i trochu

tup hrbol., velmi tence mas., dokonale hladký, lesklý, u okr. žluté

hedváb., medov šlutavý. T. velmi dlouhý, tenký (4
—8 mm), elast..

vlákn., stejn tlustý, žlutavý, nahoe .skoro sírožlutý, mrtnatý. L. ši-

roké, celou šíkoví pirostlé, tlusté, proídlé, u t. nejširší, skoicové,
na ostí bledé. Duž. žlutavá, trochu píjemn vonná, ^;vtr. kulaté.

7
—8 /f.

y mechatínách lesu jehlinat. u Habru. 8, 1914. — Znám posud jen z pod-
hoí v Bavorsku. Patrn horský druh, nebof stanovisko naše hostí floru prid-

horskou.

D. uliginosa Fr. 1838. K. hažinný. Kl. 3
—

5 cm, oste kuelovitý.

'pak rozlož, a oste hrbol., tence mas., jasn .žlut okrový nebo šluto-

hndý, hedvábn vlákn. a lesklý. T. velm.i dlouhý a tenký, ::.prohý-

baný, tuhý. vlákn., .lutav okrový, skoro lesklý, s kortinovým
kroužkem. K. nejprxe šemlové, pak skoicové, sir. pirostlé, pro-

ídlé, sir. bich., tlusté, nestejn šir. Kortina žlutavá. Chu mírná,

zápach slabý. A'ýtr. vejitookrouhlé, 6—8 /f.

V lesních mechatinách moálových u Habru, 8—9, 1914. V eskomor.

vys. hojn (Kav.), v Šumav hojn. Jest horský druh a po špiatém kl. snadno

poznatelný.

D. affinis sp. n. K. píbuzný. Tvarem i velikostí D. cinnam. úpln
podobný, ale: kl. hnd žemlový, hust mkce šupinkat plstnatý.
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!. iiejprv stlc šcmloé, pak svtle skoicové, s bílým ostím. l".

blav žemlový. \ý\r. ellipt.. 8— lo /'. Kortina blav žemlová. Xa
celé houb není nic žhitébo ani oranžového ani erveného.

\'e velmi teplen;, vyliivaném, jižním klonu borovém u Hrusické cihelny

ve ?polen(i«ti D. cinnam. 8, IQIS- Objevuje se tu každý rok.

D. raplianoides Pers. 1801. K. edkvikový. Velikost i tvar

1). cinnam., ale olivový. Kl. 3
—6 cm, tup zvoncov., málo hrbol.,

tence mas., dokonale hladký, lesklý, svtle hedváb., olivov šedo-

hndý, v mládí na okr. asnat vlnkatý, asto s okrajní zónou. T.
dl, stejnomrn ti. (4

—8 mm), pevný, mrtnat vlákn., nahoe hladce

hedváb., s olivov žlutou kortinou, dole posléz tmavošedý. L. pro-

ídlé, asto lehlé, tence mas., široce pirostlé, zoubkaté, olivové, pak
svtle skoicové. Duž. žlutavá, siln edkvikou páchnoucí. Yýtv.

kulov. ellipt.. syt žluté, 7
—8 .«.

\' lesích všeho druhu vzácn. V starém jedlovém lese u Tehova (8, 1914),

v dubinách ve ^ ídrholci u Jiren., Strašíce, Jevany (v buinách). — Píbuznou

D. veneta Fr. udává ze Šumavy Kavina. Tato má žlutozelený, plstnatý kl. a duž.

nevonnou.

b) I. hily, kl. žemlový, blavý nebo hndý.

D. ochroleuca Schaeff. 1762. K. nažloutlý. Prostední velik., celý

bílý. Kl. 3
—

5 cm. nehygrof., tup kuželov. zvoncov., pak rozlož, a

nehrbol., sotva mas., hladký, lysý, skoro hedváb., ist bily. T.
mnohem delší pr. kl., válcov., asi i cm ti., dole ohnutý a ztenený,

hladký, lysý, hedváb, lesklý, ist bílý. Kortina sporá, bílá. L. husté,

tenké, neši., nejprv bílé, pak svtle žemlové, úzce pirostlé. Duž.

l)ledá, bez zápachu, ale velmi hoká. Výtr. tup ellipt., 7 u.

V habinách a dubinách u Kuníc u Mnichovic co rok hojn. 8, 1916.

D. camura Bull. 1789. K. hrbolatý. Dosti velký a mas. Kl. 5 až

8 cm, nehygrof., lysý, hladký, mastn lesklý, nízce sklen., .í širokým

mocným tupým hrbolcm, uprosted tlust mas., ale k okr. velmi

tenký, asto nepravid. a excentrický, šedohndý, uprosted temn
hndý, na okr. blavý a vlásenitý. T. delší pr. kl., asi 1 cm ti., dole

málo ztluštlý a zde asto žlabovitý, sáhy mchovit dutý, špinav
blavý, útle leskle vláknitý. L. nejprv hlínov bledé, pak skoicov
temn hndé, široce vykrojené, skoro proídlé, šir., trochu sbíhavé.

Duž. v kl. špinav blavá, v t. hndavá, nepíjemn páchnoucí.

Výtr. šir. ellipt., 8—g ,«.

V trsech a mnohoetných koloniích v listnat. lesích, hlavn v buinách,
ídce. Xa Plechái u Mnichovic hojn (9, 191 5). — Nkdy bývá naznaen

prsten botkový.
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D. tabularis Fr. 1821. K. deskovitý. Velikost a píbuznost pecL
Kl. 5—9 cm. asto excentrický a nepravid. zprohýbaný, ztuha a

tlust mas., uprosted nízce tup hrbol. a teiiin hndý, ostatn b-
lavý a mkce plstiiatý. T. i— 11/2 cm ti, rovný, velmi pevný, dole

neztluštlý, hedváb, hladce vláknitý, ak pod vláknivem hndý.
L. skoro proídlé, sir. pirostlé a sbíhávé, u t. velice široké, k okr.

náhle zúžené, hled lilákové, na ostí bílé. Duž. páchne alkoholicky.
Výtr. sir. ellipt., lOi— 12 /í.

\' dubin na Plechái u Mnichovic (8. 1916). — Do pi!)nz. D. azurea,
kamž ji Ricken klade, nepatí.

D. riculata Fr. 1838. 7v. medový. Kl. 4—6 cm, dosti ztuha mas.,
sklenuté zvoncov., nehrbol., na okr. dlouho úzce podvin., nehygTof.,
žemlov medový, v mládí hedváb, vláknitý, na okr. dlouho bíle plsi-

iiatý. T. dlouhý, bez kroužku, tuhý, pevný, hrub vláknitý, asi i cm
ti., dole zvolna ztluštlý, sevn neist blavý, solidní, uvnit v stáí
bled okrový. Kortina bílá. L. dosti husté, nemnoho šir., u t. vy-
krojené, dlouho bílé, pak hlínov rezavé, na ostí blavé, asto mezi
sebou spojované. Duž. bílá, trochu edkvikou páchnducí. Výtr. vej-

itoellipt., nestejn vel., 6—9 p.

Jednotliv nebo po 2—3 v lesích jehlic, i listn. u Roblína na vápn (5,

1019)- Ricken praví, ze jest vzácný. Má vzezení Hydrocyb, ale jest uphi ne-

h}'grof.

c) Nkterá ást fialová, výtr. kulaté.

D. azurea Fr. 1S38. K. azurový. V mládí celá houba liláková, kl.

4
—

7 cm, nejprv tup zvoncov., pak rozložený, nehrbol., lilákov

šedý, trochu do žemlová, konené celý hndý, s cárovitou kortinou

na okr., dosti šfavnat mas. T. znan dl., hladký, 5
— 10 mm ti.,

dosti tuhý, dole slab ztluštlý, nápadn leskle hedváb, pruhovaný,
až i podél trhaný, blavý, s nádechem fialovým, v mládí celý mkce
šupinat plstnatý. L. fialov modré, pak svtle skoicové, tenké,

husté, rovné, široce pirostlé. Kortina fialová. Duž. fialová, slab

píjemn aromatická. Výtr. skoro kulaté, 9
— to ,».

Hlavn v listnat. lesích, ale na podzim i mimo les na pahorcích, na lesních

Inkách v celých houfech všude vemi obecný. Význaný jest mnním barvy

kl., který jest brzo hladký, brzo hrub radiáln svraskalý.

D. annulata sp. n. K. prstenovitý. Velik. i tvar úpln jako
u D. azurea, ale hned nápadná mohutným kožovitýni prsiencem,

okonujícím asi uprosted t. bílou botku. Nad prstencem jest t.

fialová, hedváb, vlákn. Kl. dosti mas., tup zvoncov. kuželov., pak
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rozlož., nízce zaoblen hrbol., nehygrof.. hladký, na okr. zlomený a

daleko hlanitým okr. 1. pesahující, hile vláseiiitý, s odstupem fialo-

vým. T. asi 1 cm ti., dole neztliištiý. pevný, solidní, uvnit fialový.

T.. proídlé, široce pirostlé, bich., k okr. znan zúžené. Výtr. syt

medové, jemn" bradavité. sir. ellipt.. k basi stáž.. 8— \2 ' \'oni na-

sládle edkvikou.
V Habin pod Struliaovii; (8, 1916), Hvzda (10. igi6), v dubinách

11 Lysé (5, 1920). — Pod prstencem bývají ješt jiné kroužkovité šupinky.

Mr)hla by snad kladena býti k I), canina. ale t. neni ztluštlá a výtr. nejsou

kulaté.

D. flavipes sp. n. K. Sliitonohý. Podob, a píbuz. D. azurea. ale:

kl. až 8 cm sir., posléz rovn rozlož., nehrbol.. skoro svtle oran-

žov hndý, matný, nevrásitý. T. sotva delší pr. kl., dole ne-

ztluštlý, hedváb, vlákn.. slamohitý. 1.. záhy svtle rezavé. Ani

v mládí nic fialového. Siln sladce voní.

y starých dubinách ve \idrhoIci u Bchovic. 10. 1919.

D. diabolica Fr. 1838. K. dábelský. Ve všem podob, a píbuz.
D. azurea, ale kl. mén vodnat mas., hladký, lesklý, košov žlutavý,

na temeni asto hrub svraskalý. Duž. kl. blavá. v t. s odstínem

lilákovým. ^^ýtr. kulaté, 10— 12 //. T. má nkdy prstenec botkový.

Na Plechái u .Mnichovic velmi hojn co rok na podzim, pod dul)y

u Knnic v záí, habiny u Struhaova, Chlumec n. C. Vždy pospoiit'.

D. spilomea Fr. 1851. K. skvrnitý. Podob, a píbuz. D. azurea, ale

menší. kl. více hndý než žlutý, k okr. blavý, asto rezavými šupin-
kami pokrytý, t. tuhý, pevný, blavý, nahoe fialový, rezav na-

chovými mrtnatými šupinkami skoro krouškovit skvrnitý, výtr.

menší, 6—7 fi. Duž. bled okrová, bez zápachu. 1^. tenké, dosti úzké,

proídlé, bled žemlové, pak skoro erven rezavé.

\ zácn, asto pod bízami na podzim. Na Plechái a nad Menicemi
u Mnichov., Struhaov. Kr. — Kl. nkdy uprosted ernohndý, hladký, lesklý,

na okr. bledý.

D. sericea sp. n. K. hedvábný. Podoba a velik. D. cinnamom. Kl.

3
—

5 ctn, tence mas., nízce sklen., kušelov. hrbol.. nehyg-rof., ne-

slizký. suchý, šedohndý, hedváb, vláknit lesklý, uprosted hladký,
ale k okr. mkce stejnobarevn plstnat mrtnatý. T. 5

—8 mm ti.,

dole slab ztluštlý'^, pevný, hedváb, vlákn., uprosted se zetelúým
hobkovitým kroužkein, šedav bledavý, nahoe s odstínem fialovým.

L. skoro proídlé, tenké, tsn u t. vykrojené a zde nejširší, hled

okrové, pak skoicové. Duž. bled hndavá, edkvikov vonná.

\ýlr. skoro kulovité, 7—8 ,«.
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v habinách pod Struhaovem ve spolenosti rzných jiných Cortinari.

9, 1915.
— Jest ovšem velmi píbuzná D. azurea.

D. anomala Fr. 1838. K. odchylný. Kl. 4—6 cm, tence mas., nízce

sklen., s dol sehnutým okr., v mládí úzce podvin., košov okrový,

v mladí fialov nabhlý, hladký, vlhký. T. dl., štíhlý, dole napuchlý,

nahoe 6—8 mm ti., hedváb, lesklý, ale nikoliv hrub vlákn.. Hlu-

kový, skoro celý širokými slutými pláty kruhovit pokrytý, L. úzké,

husté, útlé, lilákové, pak svtle skoicové. Dtiž. liláková, vodnatá,

bez vn. Výtr. kulaté, 8—9 f^.

V listnat. lesích, hlavn buinách. vzácn. Na Plechái a Boukalova strá

u ]\Inichov. 9, 1916. — Do cyklu D. azurea rozhodn patící.

D. cenina Fr. 1838. K. psí. Kl. 4—8 cm, znan mas., sklen, zvon-

cov., tupý, pak rozlož, a široce hrbol., nejprv žemlov hndý, s ble-

dým ojínním, pak pkn hnd oranžový nebo hlínov kozový,
k podvin. okr. svtlejší a vrostle jemn vláknitý. T. bledý, dol
více mén siln napuchlý, až skoro hlízovitý, 3 cm ti., uprosted
vždy s hndou botkovou páskou, nahoe leskle bílý s nádechem

fialovým. L. bled neb špinav fialové, brzo ale hlinit skoicové,
konen hndé, šir., proídlé, široce vykrojené, znan sbíhavé. Kor-

tina v mládí hojná, bledá, Duž. v mládl bled fialová, pak skoro bílá.

Voní slab kortinariov. Výtr. kulovit vejité, jemn bradavité,

8— 10 fi.

V hustých smrinách v let a na podzim všude velmi hojný. Jednotliv
nebo i v trsech po 2—3. T. bílá, nkdy celý fialový. Kroužek nkdy také mizí.

Bataille neprávem ji klade pímo k D. azurea.

Telamonia Fr. Telamonka. Obr. 73.

Kl. hyg-rof., ale nikdy slizký. Dolejší ást t. obalena botkou,

která tvoí na t. více mén zetelný prstenec i kroužek. Nad tímto

teprve spojuje se kortina s kl.

Rod tento botkovým prstencem jest velice dobe charakter i
-

sován, ale teba se míti na pozoru, nebo i v jiných rodech toho pí-
buzenstva (Phlegimacium, Dermocybe) bývá tento prstenec vyvinut

nebo aspo naznaen. V mládí tvoí velm spolený obal na celé

houb, ale pi vzrstu odtrhává se okr. kl. od botky a zanechává

utržený okraj jako prstenec. Roztrhá-li se tento prstenec, vznikne

jich nkolik nad sebou (T. armiilata). Neslizkým kl, se hned liší od

r. Phleg-macium a Myxacium, jež jsou nkdy také hygrof. a botko-

vité. Hygrofannost tu bývá tak znaná, že barva kl. za sucha jest

docela jiná než za vlhka. Výtr. jsou namnoze elliptiné, jen ídce
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Obr. 73. I. Telamonia hinnulea Sow., 2. T. majalis Vel., 3. T. Bayeri \^el.,

4 T. crispa Vel., 5. roseipes Vel., 6. T. flexipes Pers., 7. T. atro-fusca Vel..

Š. T. vernalis Vel., 9. T. cystidifera Vel., 10. T. autumnalis Vel., 11. T ochreata
Vel., 12. T. hemitricha Pers., 13. T. punctata Pers., 14. T. pygmaea Vel..

15. T. paleacea Wein., 16. T. acutissima Vel., 17. T. rigida Scop. — Veškeré

druhy znan zmenš., výír. velmi zvtš.

kdy blíží se tvaru kulatému, mnohdy jsou mandlovité. Pozoruhodné

jsou jarní druhy. Ponvadž na jae posud málo bylo sbíráno, jsou

to skoro vesms druhy nové.

Nejvýznanjší nebo nejhojnjší druhy
/^ • t*^

jsou asi tyto: T. armillata. hinnulea, ma-

jalis, atrofusca, hemitricha, torva, evernia,

flexipes. vernalis.

/

-
, -rT

a) T. ozdobena ervenými nebo žlu-

tými kroužky velovými.

T. armillata Fr. 1821. Obr. 74. T. náram-

kovitá. Kl. 5
— 10 cm, sklen, rozlož., široce

hrbul., .y dlouho zlomeným okr., v mládí

trochu mrtnatý, pak hladký, suchý, ne-

hygrof., na okr. dlouho plstnatou blavou

kortinou ovšený, cihlov ervený, pak

hndý. T. velmi dl., asi i cm ti., na basi

v hladkou hlízu napuchlý, hedváb, vlákn.,

blavý, nkolika rumlkovými pásy zdo-

bený. Kortinový kroužek dlouho trvalý.

L. proídlé, sir. pirostlé, mlce vykroj.,

nejprv žlutavé, pak skoicové. Duž. bílá,

bez zápachu. Výtr. šir. ellipt., 10— 12 /.

V mechatinách podhorských les dosti rozšíena. 8— 10. Pod Pecným

u Ondejova, u Kunic, evnice, Jílové, Ceskomor. vyso. (K), Brdy, ŠLunava,

Rudohoí. — Jest to ozdobný a snadno poznatelný druh.

T. limonia Fr. 1821. T. citrónová. Kl. 3—5 cm, zvoncov. sklen.,

trochu hrbol., až skoro oste hrbol., na okr. cáry ovšený, asto roz-

pukaný, velmi hygrof., za vlhka hndý, za sucha žlutohndý až

sírožlutý, hladký, lysý. T. velmi dl., 4—6 mm ti., pod trvalým,

žlutavým prstencem optn nkolikrát kroužkovaný, na basi mírn

ztluštlý, tvrdý, pevný, žlutav hndý. L. liškove žluté, pak oran-

žov skoicové, velmi proidlé, široké, u t. zaoblené. Duž. bez zá-

pachu. Výtr. skoro kulaté, 7
—

9 *.

Obr. 74. Telamonia
armillata Fr., ponkud
zmenš., zvtš. výtr.
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v jehlinat. lesích vzácn. U Veltrus 8, 1915 (Šafa.), u Hrusic v starém

lee. — Posud jen y.e Švédska a vzácn z Nmecka uvádn.

T. gentilis Fr. 1821. T. píbuzná. Kl. 3
—6 cm, zvoncov. sklen.,

oste zašpiatlý, dosti tence mas., na okr. ostrý a vroubkovan

asnatý, leskle hedváb, vláknitý, záiv zlatožlutý, v mládí na okr.

žlut plstnatý, málo hygrof. T. velmi dl., stejn ti. (3
—

5 mm),
asto kivolaký, brzo dutý, mrtnat vlákn., hndý, s trvalým žlu-

tým prstencem a pod timto s etnými šupinami. L. okrové, pak zá-

iv oranžové, se žlutým ostím, proidlé, velice sir., u t. nejširší,

nestejn sir., široce pirostlé. Duž. žlutá, edkvikou páchnoucí.

\'ýtr. krátce šir. ellipt. až skoro kulov. nebo vejité, 7
—

9 /.

Ve vlhkém mechu v lesích, vždy v koloniích, 8—9. U Hrusické cihelny,

Karlštejn, Strašíce. Vzácný, ale zbarvením i podobou hned nápadný druh.

T. Sternbergii sp. n. T. Sternbergova. Drobný druh, s dl., ki-

volakým t. Kl. 2—4 cm. tup kuželov. zvoncov., pak nízce sklen.,

s tupým hrbolem, tence mas., asto trhaný a radiáln nepravid.

brázditý, hedváb, lesklý a hojn mrtnat šupinkatý, hygrof., za

vlhka rezav žemlový, za sucha žlutav žemlový. T. velmi dl.,

stejn ti. (2—5 mm), vždy pokivený, leskle slámov vláknitý, po-

dél se trhající, pod velovým prstencem optn šitpinkat žlut

kroužkovaný. L. dosti proídlé, šir., útlé, šir. pirostlé, trochu sbí-

havé, bled krémové, pak bled skoicové. Duž. bled žemlová, ne-

vonná. Výtr. šir. ellipt., 9
— 12 u.

y jehlinat. lesích vzácn. V husté smrin u Hrusic. 8, 1916.
— 6vovt

hled krémovou barvou a slámovým t. hned nápadný. Jest násl. velmi píbuzná.

T. helvelloides Fr. 1821. T. chapáovitá. Drobná, žlut rezavá,

s dl., kivolakým t. Kl. 2-—3 cm, šir. kuželov., pak rozlož, s kuže-

lov., vyniklým hrbolem, tence mas., hygrof., za vlhka rezavý se

sotva prosv. 1., za sucha rezav žemlový, hojn vlákny a šupinkami

posetý. T. pedlouhý, tuhý, lámavý, velmi kivolaký, 2—4 mm ti.,

dole neztlušth'", hndý, ale žlutými šupinkami a žlutým botkovým
kroužkem leskle strakatý. L. tlusté, vehni proidlé, velice kehké,

úzké, šir. pirostlé a skoro sbíhavé, v mládí špinav lilákové, pak
temnhnd skoicové. Duž. rezavá, l)ez vn a chuti, \\vtr. ellipt. 10 u.

V lesních mokadlech, hlavn v olšinách, vždy v množství pohromad.
U Habru a Jevan v srpnu 1916.

b) Rezavé nebo hndé druhy, t. rezavý nebo hndý (zvlášf uvnit)^

cc) Druhy vtši, tlustji mas., s tlustým t.

T. brunnea Pers. 1801. T. brunátná. Kl. 5
—8 cm, mas., nejprv

zvoncov., pak rozlož, s tupým hrbolem, za vlhka šcdavc hndým
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s hustými jemnými žilkami, za sucha špinav ktižový, skoro lysý.
T. dl., I—2 cm ti., na basi siln hlízovit napuchlý, hndavý, na-
hoe blavý, se špinavým velovým prstencem. L. velmi šir., široce

pirostlé, nejprv ervenohndé, pak skoicové, proídlé. Kortina

hojná, bled rezavá. Duž. špinav hndá, se slabým zápachem. Výtr.
ellipt.. 10—12 ft.

v mechatinách jehlinat. les, hlavn podhorských. 8_io. U Habru, Jevan,
Brdy, Kunmily u Nm. Brodu (K).

T. major sp. n. T. vtší. Kl. 4—8 cm, tup kuželov. zvoncov., se

zlomeným okr., pak rozlož, s nizkým šir. hrbolem, dosti mas., syt

Obr. 75. Telamonia hinnulea Sow. Slab zmen.š.

hndý, hladký, k okr. špinav bledavý, na okr. bíle hedváb, vláknitý.

vbec nehygrofanní. T. všude stejn ti. (i
—1V2 cm), špinav

hndý, na povrchu bíle vláknitý, pevný, s blavým, asto mizivým

velovým prstencem. L. proídlé, velice šir., dosti tlusté, hlubokým
úhlem vykroj., hlínové, pak tmav špinav hndé. Duž. špinav

okrová, odporn páchnoucí. Výtr. široce ellipt. mandlov., 8— 10,".

V lesích všeho druhu rozšíená a T. hinnulea velmi podobná, ale tato má
kulaté výtr. 8 lo. — T. alutaceofulva liritz., T. annexa Britz. a T. separabilis

Britz. zdají se blízce píbuznými.

T. hinnulea Sow. 1799. Obr. 75. T. srní. Velká, mas., hndá. Kl.

4—8 cm. nejprv zvoncov., pak rozlož. í tupým velkým hrbolev:,
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vclini hy^irof. (radiáln), za vlhka liškov hndý, se slab prosv. 1..

za sucha liškov šlutavý, hladký, hedváb, lesklý, na okr. asnat
vlnitý a trhaný, okr. dol sehnutý, ostrý, tenký. Kl. uprosted dosti

mas., na okr. v mládí blav plstnatý. Kortina blavá, záhy na t.

mizící. T. málo delší pr. kl., asi i cm ti., dole nkdy trochu na-

puchlý, hedváb, vláknitý, nejprv blavý, pak hndavý, dole tmavší,

uprosted i" mocným, trvalým, odstálým, bílým velovým kroužkem
a pod tímto bílými šupinami strakatý, i v stái tuhý. L. velmi pro-

ídlé, velmi sir., tenké, u t. nejširší a nestejn sir., u t. široce vy-

krojené, nejprv svtle žemlové, pak kávov hndé. Dul. svtle hndá,
siln edkvikovit páchnoucí. Výtr. skoro kulaté, 7

—8 .«.

V lesích všeho druhu, hlavn ale v listnatých, v bezinách pospolit a

velmi rozšíen od srpna do podzima. Charakteristický druh svým aromátem.

Hndou barvou, prstencem a barvou 1. liší se od píbuz. následujících.

T. olívascens sp. n. T. naolivovlá. Mas., velká, zjevu ped., ale

temnjší a s tonem olivovým. Kl. 5
—8 cm, sklen, rozlož., s šir., er-

navým, tupým, vyniklým hrbolem, hygrof., za vlhka ernohndý
(bez prosv. 1.), za sucha šedav okrov hndý, hladký, lysý, na okr.

špinav hedváb., v stáí jemn tmav vláknit roztrhaný (jako

Inocyby). T. dl., nejmén i cm ti., dole sotva ztluštlý, hrub vlák-

nitý, lesklý, hladký, uprosted s bledým velovým kroužkem, okrov

hndý, L. proídlé, dosti tlusté, šir., u t. hluboce vykroj., v mládí

na osti bílé, pín rugosní, nejprv šed okrové, pak syt olivov-

hndé. Duž. šed okrová, se slabým edkvik. zápachem. Výtr.

vejitokul., okrov hndé, hust bradavité, 8— 10 /'. Celá houba

Z' stáí zerná!

V hlubokém mechu v lesním údolí Zvánovickém dosti hojn. 9, 1919. Jest

ovšem ped. velmi blízká, ale pece jen rozdílná. Charakteristické jsou tmavé

žilky na kl. jakož i ernání v stáí.

T. alutaceofulva Britz. 1880. T. hlínová. Velik. i tvar T. hinnulea.

Kl. 5
—8 cm, záhy rozlož., rovn uatý, nehrbol., na okr. vlnitý

s širokou bílou zónou velovou, hladký, skoro hedváb, lesklý, cihlov

žlutohndý, hygrof., za vlhka temn hndý až kaštanový' (bez prosv.

1.). T. uprosted i—2 cm ti., dole velice bichat napuchlý (až

3^/4 cm ti.), lysý, hedváb, vlákn., svtle medov hndavý, s bílým ve-

lovým prstencem a botkou na dolejšku, pevný, solidní. L. proídlé,

šir.. u t. zaoblené, dosti tlusté, svtle medov žlutavé. Duž. svtle

žlut okrová, oste páchnoucí. Výtr. kulov. ellipt., medové, jemn
bradav., 7

—
9 /<.

V lesích smíšených, u Kunic. 9, 1919. Autor popsal ji z Bavor.
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T. Presliana sp. n. T. Prcslova. Menší, drobná. Kl. 3
—

5 cm, tence

mas., tup zvoncov. sklen., s podvin. okr., hladký, lysý, na okr.

v mládí spoe vlásen., slab hygrof., za vlhka syt neist hndý, za

sucha svtle žemlov okrový. T. stejn ti. (4
—

5 mm), hndavý, ale

zevn bíle hladce vlákn., s bílým, velovým prstencem uprosted.
L. velmi ídké, velice tlusté a sir., význan erven ohnédé. Výtr.

hndé, široce ell., 7
—

9 /».

V listnatých hájích u Kojetic na Labi. 9, 1916. Píbuz. T. hinnul. a T.

macropus Pers., od obou ale jist rozdílná.

T. abíetina sp. n. T. jedlová. Menší než T. hinnul., ale podobná.
Kl. 3

—
5 cm, vždy trvak kuželov. zvoncov., s tupým vysokým hrbo-

lem, tence mas., hladký, lysý, velmi hygrof., za vlhka šedav hndý,
celý, zvlášt ale u okr. hile vlásenitý, za sucha žemlový. T. dl.. asi

6—10 mm ti., dole zvolna znan ztluštlý, mkce elast., špinav
hndý, zevn bíle vlásenitý, .? mohutnou bílou botkou a bílou páskou

uprosted. L. husté, nepíliš šir., útlé, nejprv bled okrové, pak
svtle skoicové. Duž. špinav hndá, bez zápachu. Výtr. skoro vej-

itokulovité, žlutohndé, pouze 5
—

7 (i.

V mechatin v starém jedlovém lese na He u Tehova (8, 1916), v bo--

rech pod ípem (N). —. Jest patrn blízce píbuzná T. hinnulea.

T. majalis sp. n. T. májová. Kl. 3
—

5 cm, velice hygrof.. za vlhka

tmav špinav liškov hndý, na okr. žlutavý, za sucha citrónov

žlutavý, hladký, nelesklý, suchý, dosti mas., k zlomenému okr. velmi

tenký, v mládí kulov. zvoncov., pak rozlož., sotva kdy metelné

hrbol., asto lalonat zprohýbaný. Kortina velmi hojná, citrónová.

T. sotva kdy delší pr. kl., asi i cm ti., tuhý, pevný, hedváb, vlák-

nitý, na basi zahnutý, žlutý až blav žlutý, nad basí s trvalou slutou

botkou. L. široce vykrojené, trochu sbíhavé, znan široké, dosti

proídlé, tlusté, v mládí žlutavé, pak skoicové se žlutým ostím.

Duž. špinav žemlová, se slabým, píjeminým aromátem, mírná.

Výtr. ellipt.. trochu nepravid. nebo zakivené, trochu mandlov.,

10—12 fi.

Jednotliv neb i po 2—4 v trsech v suchých borech a smrinách již asn
v kvtnu dosti hojn všude. Mnichovicc, íany, Karlštejn, Roblin, Jílovišt,

Jílové, Slapy, íp, Peštice, Plzeil. Na podzim houba tato mizí úpln, ano již

v srpnu jest vzácností. Divím se, že druh tak rozšíený ušel posud pozornosti

n-.ykolog.

T. conica sp. n. T. kuželovitá. Podob, a píbuz. T. hinnul., ale

menší. Kl. 3
—

5 cm, dosti mas., nejprv pravid. kuželov., pak rozlož,

a tup hrbol., se zlomeným blostn plstnat vlásenitým okr., velmi
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liygrof., za vlhka hndý se sotva prosv. 1., za sucha žemlov hndý,

hladký. T. dl., dole sotva ztluštlý, pevný, nejprv bílý, pak hn-

davý, s bílým bútkovým prstencem uprosted. L. velmi proídlé,

velmi sir. a tlusté, u t. hluboce vykroj., dlouho skoro bílé, pak bledé

žemlové, konen svtle rezavé. Výtr. tup vejité, 8—9 .«. Páchne

slab edkvikou.
asto po 2—3 v trsech, v hájích u Kosoe na vápn (10, 1919). Jest sou-

bžný druh k T. hinnulea, vzniklý na vápencích.

T. cinereoolivacea sp. n. T. popelav olivová. Zjev i velik. T.

glandicolor. Kl. 3
—4 cm, dosti mas., tup kuželov. zvoncov., asto

nepravid. zprohýbaný, pak rozlož, a široce tup hrbol., hygrof. (ra-

diáln), za vlhka temn neist hndý, za sucha olivpv šedý, hladce

hedváb, lesklý. T. sotva delší pr. kl., 8—10 mm ti., dole sotva ztlu-

štlý, hedváb, blav olivov vláknitý, dole se zetelnou botkou tvo-

ící mizivý prstenec. L. velice husté, tenké, široce pirostlé, jen slab

vykroj., skoro rovné a neširoké, nejprv bled šedavé okrové, pak
hlínov skoicové. Výtr. kulov. vejité, okrové, /—8 fi.

Y starém panském boru u Struhaova (9, 1916). Jest jist blízce píbuz.

T. majalis, ale nevjmiká barva žlutá, nýbrž šed olivová.

T. helvola Bull. 1791. T. bezová. Velice podob, a- píbuz. T. hin-

nulea, ale: menší o nco (3
—6 cm), kl. bez vyniklého hrbolu, za

sucha pleov bledavý, s hndavým stedem, málo lesklý, 1. hustší,

t. dole neztluštlý, blejší, s bílým, sotva odstálým prstencem botko-

vým, výtr. široce mandlov., hrub bradav., syt žluté, 8— lo^íf. Duž.

hez zápachu. L. jsou rovnž kávov až okoládov hndé.

\" bezinách a habinách u Kekova rybníka u Mnichovic (8, 1919).

T. Vranae sp. n. T. Vránova. Prostední velik., hndá, velmi

hygrof. Kl. 3
—6 cm, nízce rozlož, sklen., sotva hrbol., tence mas.,

rezav ervenohndý, uprosted tmavý, velmi hygrof., za vlhka

s prosv. 1. pi okr., na okr. bíle vlásenitý. T. delší pr. kl., asi i cm

ti., dole sotva ztluštlý, záhy vyhlodáním dutý, rezav hndavý,
s bílým velovým prstencem a pod tímto strakatý. L. dosti husté,

u t. skoro zúžen pisedlé, žemlové, pak svtle lískové. Duž. žem-

lová, bez zápachu. \'ýtr. ellipt., 7
—

()/(.

V lesích smíšenjxh, v bezinách ídce, pospolit ve velkém potu. Pod

Koženým vrchem v mechatin na kraji lesa, Jílovišt. — Liší se od ped. jinak

zbarveným kl., rezav hndým t. a svtlými 1. — Vnuji druh tento mému
píteli, p. uiteli ^^ \^ránovi v Mnichovicích.

T. ileopodia Bull. 1792. T. mchovitá. Menší, kl. 3
—

5 cm, tence

mas., nejprv kuželov., pak rozlož., trochu kuželovit hrbol., hygrof.,
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za vlhka kaštaiio- lindý, uprosted skoro erný, jen pi samém
okr. s prosv. 1., za sucha syt žemlov}', jemnými vlákénky jakoby ojí-

nný, skoro hedváb, lesklý, hladký. T. delší pr. kl., 6— lo mm ti.,

hladce bíle vláknitý, dole nepatrn bled botkovitý, sáhy méchovit

dutý, elast. L. husté, dosti úzké, nejprv skoicov žluté, pak skoro

šafránové rezavé, úzoe pipojené. Výtr. ellipt., žlutohndé, 7
—8^.

Duž. v t. šafránová, v kl. hndá, bez zápachu.
Ve vlhkých mechatinách v lesích u Hrusické cihelny (8, 1917).

T. squamulosa sp. n. T. šupinkatá. Prostední velik., celá krásn
skoicov hndá. Kl. 3

—
5 cm, dosti tlust mas., rozlož, sklen., se

stedním špiatým hfholem, skoicové hndý, hust odstálými dro-

bounkými šupinkami posetý, hygrof., za sucha více do žlutá. T.
málo delší pr. kl., asi i cm ti., na basi napuchlý, vždy pokroucený,

hndý, dole se zetelnou žlutou botkou, tvoící žlutý kroužek upro-

sted. Kortina žlutá. L. velice proídlé, šir., tlusté, široce vykroj.,

nejprv hnd žemlové, pak skoicové. Duž. hndá, edkvikovit

páchnoucí. Výtr. vejitoellipt., 10— ii^a.

V bezovém háji nad dráhou u Mnichovic (9, 1914). Krásný a šupinatostí

a zbarvením úhledný druh.

T. torta sp. n. T. stoená. Vtší, massivní, temn hndá, s krou-

ceným, šupinatýTn t. Kl. 4
—

7 cm, dosti mas., tup široce hrbolat

zvoncov., pak rozlož., velmi nepravideln hrbol. a asto lalonatý,

skoro vesms excentrický, temn kaštanov hndý (skoro erný),

hygrof.. za sucha svtleji kaštanový, zvlášt k okr. až do stáí bíle

vlásenitý. T. sotva delší pr. kl., í—1% cm ti., dole neztluštlý, ne-

pravideln kivolaký, vlnitý a asto kroucený, hrub leskle vláknitý,

uvnit hndý, bílými pitisklými velovými šupinami strakatý. L.

v mládí bílé, pak svtle skoicové, dosti husté, tenké, široce u t. vy-

krojené, dosti šir., na dn vesms pín žebernaté. Duž. hndá, bez

zápachu. Výtr. úzce ellipt., nápadn malé (5
—6 /*)> svtle žluté.

V suchém, svtlém, západním sluncem vyhívaném boru starém v Za-

dusí u Mnichovic každý rok. 7—9. Nepodobá se žádnému druhu z tohoto

skupení.

T. glandicolor Fr. 1838. T. malá. Menší, hndý druh. Kl. 2—5 cm,

tup kuželov. zvoncov., se zlomeným a bíle vlásenitým okr., pak

rozlož., nízce tup hrbol., velmi hygrof., za vlhka hndý, za sucha

okrov žlutavý, tenoe mas. T. sotva dvakrát delší pr. kl.. skoro

stejn ti. (5
— 10 mm), rovný, špinav hndavý, hladký, v mládí Ile

vlásenitý a mizivým, bílým, vatovitým prstencem uprosted zdobený.

L. proídlé, šir., tenké, u t. nejširší, nejprv bled okrové s blovým
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ostiini, pak S2't-tlc skoicov okrové. Duž. liled okrová, siln sladce

aromatická. \'ýtr. ellipt., 6—8 //.

\' iesích jehlinat. od srpna do podzima všude dosti hojný, \žáy v hou-

fech a asto po 2—3 v trsech. Tr. v stáí nemá prstence. Ricken popisuje 1.

jako temn ervenohndé, kdežto Fries je nazývá bledé a Bataille »créme-

ooracées«. O aromátu nikdo z nich nemluví.

3) DriíJiy iiioíší, tence mas., s tenkým, dole necthištlým t.

*
/v7. lysý, nejvýš (hlavn v mládí pi okr.) pitiskle hedváb, vláknitý.

T. Opizii sp. n. T. Opisová. Kl. 3'
—4 cm, oste kiišelov., s okr.

dol sehnutým, asto vlnitým, tence mas., hndý nebo žemlový,

hygrof., dlouho v mládí bílými vlákny hedváb., na okr. kortinou

ovšený. T. velmi dl., tuhý, 3
—4 cm ti., k basi tence zobanovit zú-

žený, bled hndavý, s bílým velovým prstencem uprosted o pod
tímto etnými bílými, pitisklými šupinami strakatý. L. sir., dosti

husté, krémové, pak skoicové, na osti bledé, pin žilkované. Duž.

v kl. špinavá, v t. svtle hndá, sotva páchnoucí. Výtr. mandlov..

10— II it.

Xa opukovém podkladu v dubinách u Chlumce n. C. (11. 1915. R.). Ve-

lice význaný druh, z píbuz. T. rigida.

T. rigida Scop. 1772. T. tuhá. Drobná, hndá. Kl. 2—5 cm, mírn
nízce sklen., pak rozlož., obyejn oste hrbol., lysý, hedváb, lesklý,

hyg-rof., v mládí na okr. svtle vlásenitý, v stáí úzce nahoru ohr-

nutý, za vlhka kaštanový s prosv. 1., za sucha pkn ervenohnd
žemlový, uprosted ervený. T. sotva delší pr. kl.. 3

—6 mm ti.,

stejn ti., rovný, hndavý (zvlášt dole), na povrchu blav hedváb,

vláknitý, nad dolejškem s botkovitým kroužkem a pod tímto šupin-

katý. L. husté, jemné, široce a mlce vykroj., trochu sbíhavé, málo

bichaté, nejprv svtle žemlové, pak sz'tle skoicové. Duž. žemlová,

mírná, slab pryskyin vonná. Výtr. malinké, válcovit ellipt.,

4—6 .«.

V listnat. i jehlinat. lesích ideji, obyejn pospolit a také v trsech.

8—9. Svojetice, Struhaov, Radotín, Zbirov. Také ve vesovinách.

T. stemmata Fr. 185 1. T. tmavší. Ped. velmi podobná, ale tmavší,
kl. okoládoz^ hndý, uprosted erný, mastn lesklý, hladký, bez

hrbolku, na okr. s hndavý^m vlášením. T. ervennhndý. 1. erveno-
rezavé, pak hndavé. Duž. tmavší.

Jako pedešlá a asto s ní pospolu v bohatých koloniích.

T. incisa Pers. 1801. T. vráskovaná. Drobná, hndá, slab hygro.
Kl. i>2—3 cm, kaštanov hndý, k okr. bledší a vláknitý, obyejn
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paprskovit vráskovaný, zvoncov. sklen., konen rozlož, a tupé neb

i špiat Jirbol., tence mas., asto trhaný. T. kivolaký, dvakrát

delší pr. kl., hladký, v mládí hedváb, hile vláknitý a vysoko botko-

vitý, konen hladký, hndý, 2—4 mm ti. L. sir., proídlé, široce

vykroj., ano nkdy skoro obloukovit sbíhavé, nejprv svtle žemlové,

pak svtic skoicové. Dtiž. hndá, nevonná. Výtr. ellipt., 10— 1 1 .«.

y tráv na výslunném pahorku žulovém u Mnichovic v listopadu každý
rok hojn a ve velkém množství. Daleko mimo les.

T. armentacea sp. n. T. houfnice. asn jarní, ve velikých houfech

jako nasetá, kl. i—2 cm, .y vys. tupým hrbolem, zvoncov., pak rozlož.,

dosti mas., v mládí pi okr. mkce vláknitý, pak lysý, mastn lesklý,

velmi hy^rof., za vlhka špinav kaštanov hndý, s málo prosv. !.,

za sucha rezav skoicový. T. dvakrát delší pr. kl., 2—3 mm ti.,

vždy pokivený, dosti tuhý, pak dutý, špinav okrov hndý, dole

rezavou pak bledavou botkou znaený a nad touto vždy s 2—J šu-

pinkami strakatý. L. dosti husté, nejprv skoicové, pak rezav sko-

icové až hndé, šir., u t. zaoblené. Výtr. mandlov. ellipt., 10— 12,».

Bez zápachu.
Na holé, sluncem jižním vyhívané zemi na okraji starého Icsa jehli-

n;;tého (jedle, borovice, smrky) u Hrusic ve spolenosti Naucoria tabacina a

Discina ancilis ve velikém množství, na zaátku kvtna 1919. Význaná jest

skoicovou barvou, vysokým hrbolem a strakatým t. Jest píbuz. T. incisa.

T. fulvocinnamomea Britz. 1894. T. žlut žemlová. Zjev skoro T.

flexipes, ale jinak zbarvená. Kl. 2—4 cm, tence mas., kuželov.

zvoncov. se zobanitým hrbolem, hladký, lysý, jen pi okr. velovým

bílým vlášením lemovaný, hygrof., za vlhka špinav hndavý, za

sucha žlut žemlový. T. dl., stejn ti. (3
—4 mm), žlutav žemlový,

ale bíle hedváb, vláknitý, s bílou velovou páskou. L. husté, u t.

hluboce zaoblené, tenké, dosti úzké, nejprv bledé, pak svtle rezavé.

Výtr. rezavé, ellipt., k basi šikmo stáž. 7—8 11.

y buinách u Jevan v srpnu 1916. — Sbírána posud jeti v Bavorsku.

T. pygmaea sp. n. T. maliká. Peútlá, drobounká, Naucorie pi-

pomínající. Kl. I—2 cm, zvoncov. sklen., vždy s vyniklým zobanem,

velice hygrof., za vlhka svtle hndý (skoro rezavý), s prosv. 1.. za

sucha svtle žlut žemlový, útle mas., kehký, na okr. dlouho cáry

velovými ovšený, jinak hladký, lysý. T. dvakrát delší pr. kl., útlý,

kehký, za vlhka medov hndý, za sucha bílý, nad basi vždy ze-

telnou botkou a kroužkem opatený. L. ídké, útlé, velmi sir., ši-

roce pirostlé, u t. krátce vykroj., svtle žemlov rezavé. Duž.

bledá, nevonná. Výtr. šir. až vejit ellipt., bled žluté, velice ne-

stejn veliké, mnohé až 15 /<, jiné pouze 5
— 10,«.
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Na trouclinivých paezech habrovjxh v halíovém háji na Buukalovi

stráni u Mnicliovic (7, 1916), jednotliv. Jest vru podivný druh, spíše drobné

Hydrocyby pipomínající, ale velová botka s kroužkem jest zetelná i v stáí.

T. atroíusca sp. n. T. ernohndá. Kl. 2—4 cm, dosti mas., zvon-

covit rozlož., .9 vyniklým, úzkým, ale sotva špiatým zobanem

ernoluidým, ostatn ern kaštanov hndý (hygrof.), hladký, ale

sotva leskl}', jen pi samém okr. s prosv. 1., za sucha svtle šedo-

hndý, hust radiáln útle i'Iáknitý, v mládí pi okr. bíle vlásenitý.

T. tuhý, solidní, vždy zakivený, 3
—4 mm ti., uvnit lindý, zevn

bíle vláknitý, pozdji špinav vláknitý, nkdy s velovým kroužkem,

nkdy bez nho, na basi brzo tmavý. L. velice proidlé a tlusté, ši-

roké, u t. zaoblené, temn nachov hndé, sir. pirostlé. Výtr.

mandlov. až sir. vej., syt hndé, 8—10 //. Páchne edkvikou.
v starém smrkovém a jedlovém lese u Hrusické cihelny, u Habru na

kraji starého lesa, u Mukarova v moálové mechatin, ve Vídrholci u Jiren,

od ervna do záí. Jest zbarvením, ídkými a temn nachovými 1. lehce po-

znatelný druh. Pipomíná také Hydrocyby (H. nigricans Vel. a H. fistularis

Britz.), ale má vyvinutou botku.

T. alnetorum sp. n. T. olšová. Drobná, gracilní, temn hndá. Kl.

I— 1 3^ cm, záhy rozlož., s bradavkovitý^m hrbolkem, hladký, lysý,

trochu radiáln útle žíhaný, velmi hygrof., za vlhka temn kašta-

nov hndý, za sucha hnd rezavý, tence mas. T. tenký (i
—2 mm),

temn hndý, za sucha hrub blav vlákn., dole naernalý, se ze-

telným kroužkem botkový^m a nkdy pod tímto ješt s nkolika šu-

pinkami. L. tlusté, úzké, proídlé, u t. slab vykrojené, temn ka-

štanov hndé. Výtr. vejitoellipt., nestejnostranné a nepravidelné,

temné hndé, 10— 14 u.

V mokré, stinné, zetlelým listím pokryté olšin v rokli u Kosoe (vápno)

v iistop. 1917. Jest rozhodn píbuzná ped., ale o polovic menší a gracilní,

s úzkými 1. Také stanovisko jest jiné.

T. ochreaía sp. n. T. botkovitá. Kl. i—25^ cm, tence mas., hygrof.,

za vlhka hndý, za sucha svtle kozový, uprosted více mén tmav
hrbol.. hladký, lesklý, zvlášt v mládí blavým vláknivem potažený,
na okr. vlnitý nebo skoro vroubkovaný. T. delší pr. kl., tenký

(i/^—3 mm), hndavý, ale lehce svtle vlákn., dole obalen vysokou.,

bíloit, blanitou, na konci odstálou botkou. L. proidlé, šir., oblouko-

vit zúžené a skoro sbíhavé, nejprv bled žemlové, pak svtle skoi-

cové. Duž. žemlová, se slabým zápachem. Výtr. ellipt., 11— 12,«.

\ písitých teplých borech Polabských u Lysé. Dvorc velmi hojné (na

nejvypálenjších pískách), v záí 1914.

T. confusa sp. n. T. zmatená. Kl. 2—^y2 cm. dosti mas., pravid.

sklen., tup nízce hrbol., hladký, lysý'', temn kaštanový, mastn
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lesklý, hygrof. T. dvakrát delší pr. kl., rovný, dosti tuhý, 3
—4 mm

. ti., Jirnb vlákn. a skoro mrtnatý, dole rezavým velovým prstencem

opatený, špinav rezavý, nelesklý. L. proídlé, útlé, velmi sir., u t?.

hluboce vykroj., nejprv svtle hlínové, pak rezav okrové. Yýiv. ku-

lov. vej., k basi stáž., 8 /». Diiž. voní siln aromaticky.
V mechu vedle mladé smriny u Hrusic jednotliv v kvtnu 1919. Lehce

by se mohla pomásti s T. vernalis, ale nemá nic fialového. Výtr. jsou docela

stejné.

T. lateritia sp. n. T. cihlová. Kl. 3
—4 cm, dosti ztuha mas., dlouho

zvoncov. kuželov., pak sklen, rozlož., vždy se špiatým hrboleni,

hygrof., za vlhka nachové cihlový s prosv. 1. do polovice kl.. za

sucha ervenohndý, hedváb, lesklý, hladký, v mládí na okr. s velo-

vým vlášením. T. dl., 3
—4 mm ti., pevný, tuhý, solidní, leskle

vlákn.. za vlhka medov hndý, za sucha blavý, v dolejší ásti

s hndými botkovými šupinkami, jež ale v stáí mizí. L. proidlé,

tlusté, u t. hluboce vykrojené, velmi ir., na svtlém osti zubaté,

svtle bled žeiidoz'. VXtr. vejitokulov., 8— lO/'. Rozemnuta vi^ní

slab edkvikou.

Vždy mimo les (!) na slunných pahorcích mezi travou u Božkova a Mi-

rešovic (5—7), také v písitých borech u St. Lysé (5, 1920). Jest to úhledná,

cihlovým zbarvením a špiatým kl. význaná houba. V literatue nemohu ni-

eho podobného nalézti.

T. aurantia sp. n. T. oranžová. Podob, a píbuz. ped., ale menší.

Kl. 1^2—2 cm, asto špiat kuželov., pak rozlož, a oste hrbol., jen

nkdy tupý, ciJdov oranžový, hygrof., za vlhka tmavší s prosv. 1.

pi okr., dosti mas., tuhý. T. dl., i—2 mm ti., dole neztluštlý,

temn hndý, bíle šupinkat strakatý, na konci ocelov nabhlý.

L. proídlé, u t. vykrojené, skoicové, celokrajné, ^nepíliš tlusté.

Výtr. podlouhle mandlov. až skoro vetenovité, ttestejnostranné,

bled žlutavé, hladké, 10 ,«. Nevoní.

Jednotliv v tráv na kovitých stráních u Chote (vápno) v íjnu 1919

**
Kl. posetý bledými šupinkami.

T. punctata Pers. 1801. T. tekovaná. Gracilní, temn hndá, špi-

até hrbolatá houbika. Kl. 2—3 cm, kuželov. rozlož., .í vyniklým

zobanitým hrbolem, tence mas., hygrof., temn hndý, s prosv. 1.,

radiáln hust vrásitý a hojn blavými vlákny a šupinkami pe-

estý, na (jkr. cáry kortinovými ovšený. T. kivolaký, tenký (2 až

3 mm), hladký, hndavý, hladce vláknitý, s botkou asto mizící.



L. z'clt)ii proídlt', široce trojJirannc. tciiiiié hndé. \'ýtr. ellipt. ve-

liké, 12— 15 /i.

V listnat. lesích vzácn. Na Chuchelském vršku v ervenci 19 16 (R).

Ztratí-Ii botku, snadno by mohla bytí hledána pod r. Hydrocybe.

T. psammocephala Bull. 1791. T. nirtuatá. Drobná, gracilní. svtle

žemlová. Kl. 2—4 cm, nejprv oste kuželov., pak sklen, rozlož.,

s ostrým zobanem, skoro blanitý, velmi hygrof., 7.2. sucha svtle

žemlový, za vlhka více do hndá, na hladkém povrchu zvlášt ke

krajm bílými šupinkami posetý, asto trhaný a nkdy lalonat

zprohýbaný a asnatý. T. dl., tenký (i
—

3 mm), blavý, j>bzdji re-

zavý, uprosted s bílým velovým kroužkem a pod tímto s etnými

bílými šupinkami, na basi i v stáí bílý. Výtr. vejitoellipt., 7
—

8/<.

\' starém jedlovém lese na He u Tehova, 9, 1914. u lirusické cihelny,

v háji u Kunic.

T. aibovaríegata sp. n. T. strakatá. ^lenší, medov hndý druh.

Kl. 2—3 cm, tence mas., brzo rozlož., s vyniklým kuželov. hrbolem,

v mládí na okr. bíle plstnat vláknitý, velmi hygrof., za vlhka me-

dov hndý, mastn hedváb, lesklý, lysý, s prosv. 1. do polov. kl.. za

sucha bled okrový, asto radiáln svraskalý'. T. velmi dl., mkce
mas., kehký, dole mírn ztluštlý, 3

—4 mm ti., medový, nad polo-

vinou s bílým botkovitým kroužkem a pod tímto až dol nepravi-

delnými bílými šupinami strakatý. L. široce vykroj., neši., dosti

husté, tenké, nejprv bled okrové, pak svtle rezavé s bílým ostím.

Výtr. kulov. ellipt., svtle rezav, 5
—

7 (i. Duž. oste pavkov
páchnoucí.

Pospolit, ale netrsnatá, v moálovité mechatin (Sphagnum) v hlubokém

smrkovém lese u Mukaova velmi hojn, v ervnu 1919, také v smrin pod
Struhaovem v ervenci za podobných okolností. Po strakatém t. a svtle me-
dovém zbarvení, jímž drobné Hydrocyby pipomíná, snadno poznatelná.

T. paleacea Weinm. 1836. T. plevnatá. Podobná násl. Kl. 2—4 cm,
v mládí kuželov. s trochu podvin., bíle mrtnatým okr., pak kuželov.

zvoncov. se zašpiatlým hrbolem, hedváb, hladký, velmi hygrof.,
za vlhka šedohndý, za sucha rezavý, podle okr. bíle šupinkat mrt-

natý, pak odprýskanými kousky pokožky hust hrub rezav šupin-

katý. tence mas. T. málo delší pr. kl., 3
—

5 mm ti., nejprv bíle na-

fialovlý, ale záhy hndavý, hedváb, bíle vlákn., s bílou velovou

páskou uprosted. L. dosti husté, u t. zaoblené, neši., zvolna k okr.

ziiž.. tenké, nejprv bélav krémové, pak šafránov rezavé. Duž. špi-

navé blavá do žemlová, bez zápachu. \'ýtr. rezav ellipt., 7
—8 fi.

\'vznaný druh pro staré bukové lesy. \' buinách u Jevan hojn 8—10.

Vždy pospolit, ano i po 2—3 v trsech.
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T. hemitricha Pers. 1801. T. plstnatá. Kl. 3—6 cm, tence mas.,

nejprv zvoncov., tup neb i špiat hrbol. s trochu podvin. a vlnitým

okr., pak rozlož., hygrof., za vlhka kaštanov hndý, lesklý, za sucha

šedohndý, celý pokryt blavými odstálými vlnkatými šupinkami.
T. trochu delší pr. kl., 3

—6 mm ti., dole sotva ztluštlý, tuhý, nej-

prv bílý, pak bled šupinkat strakatý, hedváb, vláknitý, lesklý, nad
basi botkou oste okonenou obalený. Kortina bílá, mizivá. L. nej-

prv svtle okrov šedavé, pak skoicov hndé, dosti proídlé, úzce

pipojené, trochu sbíhavé. Duž. hndá, nevonná. Výtr. podlouhle

•ellipt., 7
—8 /(.

\' jehlinat. lesích mezi mechem, hhivn v hlubokých lesích, tak vesms
íx ían, Cern. Kostelce, Jevan, Kunic, Jiren,, Strašíce, Šumava. 8—10.

T. paludosa sp. n. T. bašimiá. Podob, a píbuz. ped., ale v mládí

fialová. Kl. nejprv oste kuželov. se zlomeným okr., pak rozlož,

jr ostrým, kuželov. hrbolem, asto zprohýbaný, hygrof., za vlhka

hndý, za sucha žemlov hndý, hojn bílými odstálými šupinkami

posetý, na okr. cáry velovými dlouho ovšený, tence mas. T. velmi

<11., stejn ti. (3
—

5 mm), asto pokivený, hedváb, vlákn., brzo dutý,

elast., dlouho mode fialový, pak šedohndý, .y bílou velovou páskou

uprosted, pod touto ješt s dalšími spiralními páskami. L. dosti

proídlé, u t. zaoblené a velmi šir., pak náhle k okr. zúžené, fialové

pak skoicov hndé. Duž. v t. nahoe fialová, ostatn hndavá, bez

zápachu. Výtr. rezavé, krátce tup a široce ellipt., 7
—8 fi.

y moálových mechatínách v hlubokých lesích Jevanských, v srpnu co

rok. Jest urit píbuz. T. hemitricha, o níž Bataille také praví, že nkdy bývá

fialová. Zjevem se ale tomu druhu málo podobá. Zdá se to býti druh vy-

hladne moály obývající.

T. acutissima sp. n. T. peostrá. Gracilní, tence mas., trsnatá nebo

hust pospolitá. Kl. i—2>^ cm, kuželov. sklen., v dlouhý, tenký,

ostrý zoban protáhlý, temn šedohndý, celý drobnými blavými šu-

pinkami plstnat pokrytý, na vlnitém okr. bíle plstnatý. T. velmi

dl., 2—3 mm ti., asto pokivený, špinav hndý, nahoe fialový,

l3Íle leskle vlákn., uprosted ^ bílou trvalou tuhou páskou a pod

touto až dol hust hrub šupinatý. L. husté, tenké, šir. bich., úzce

pipojené, nejprv temn mourov šedé, pak šed hlínové, na ostí

trochu zubaté a blavé. Duž. rezav hndá, zápachu skoro tricho-

lomového. Výtr. široce a krátce ellipt., 7
—8 ,".

Vlistnat. háji pod Struhaovem hojn 8—9. Háj u Kunic, každý rok.

Od T. hemitr. liší se drobností, dlouhým zobanem, tmavohndým kl. a šir-

šími výtr.
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c) /v7. cmlový a hndý, t. bílý nebo bledý.

cc\ PntJiy vtší.

T. cystidiíera sp. n. 7". cystidonosiiá. Zjev menší T. hinnul. Kl.

3
—

4 cm. nizce sklen., .s- ryiiiklýni tupým hrbolcui, hust radiáln

jemn vrásit vláknitý, hygrof., za vlhka hndý, za sucha kozov

žemlový. T. sotva delší pr. kl., stejn ti. (4
—6 mm), hladký, lysý,

špinav nahndlý, nahoe bledší, dole s blavou botkou, ale sotva

patrným prstencem. L. dosti husté, tenké, u t. hlubokým úhlem vy-

krojené, skoro rovn uaté, velice vlnité, na bílém ostí drobn zu-

baté, svtle skoicové. Duž. žemlová, nevonná. Výtr. ellipt., 10,"• Xa

ostí hojné sloupkovité, tupé neb i kyjovité, dosti dlouhé cystidy.

V lesícli u Rcblína na vápn, v ervenci 1916. — Z píbuz. T. biformis.

T. bivela Fr. 1818. T. velkovýtrusná. Kl. 4—10 cm. dosti mas.,

tup kuželov. zvoncov., se zlomeným, ostrým okr., pak rozlož, a

sotva hrbol.. hladký, lesklý, žemlov hndavý, v stáí jakoby špendlí-

kem propíchaný, na okr. v mládí hedváb, blavý a za okr. s tmavou

hndou páskou, slab hygrof., za sucha bled žemlový. T. dl., dole

mírn ztluštlý, asi i cm ti., asto prohnutý, jemn blav hedváb,

vlákn., dole botkou útlou obalený. Kortina sporá, blavá. na t. záhy
mizící. L dosti proídlé, šir., široce pirostlé, sotva vykroj., nejprv

blav hlínové, pak skoicové s bílým ostím. Duž. špinav blavá,

mírná, slab aromatická. \^'tr. ellipt., k basi velmi stáž., veliké,

II— 13 n.

y hustých koloniích, ano i v trsech v lesích všeho druhu, hlavn v bezi-

nách, 8— o. U Mnichovic, Kocerad, Benešova, Jílového, ían dosti hojné.

T. urbica Fr. 1821. T. mstská. Pedešlé velmi podobná. Kl. 4 až

8 cm, tup zvoncov., blav žemlový, asto bílým vlášením jemn
na povrchu potažený, velice hygrof., za vlhka centricky a radiáln

usychající. T. dl., dole sotva ztluštlý, i cm ti., bíle vláknitý, s málo

znatelnou velovou páskou. L. husté, tenké, šir., nejprv blav žem-

lové, pak svtle rezavé, šir. pipojené, slab vykrojené. Výtr. tup
ellipt.. 7

—8 /».

Vždy mimo les v tráv na lukách, podle koví a vrb sem tam dosti roz-

šíená. 8— 10.

T. licinipes Fr. 1838. T. vláknonohá. Kl. 4—8 cm. tup zvoncov.,

pak tup sklen., ,? širokým, nízkým hrbolem, lysý, neslizký, smutn
šedohndý, uprosted tmavší, hygrof., na okr. ostrý, tenký, bledavý

a asto vlnitý. T. delší pr. kl., asi i cm ti., k basi zvolna napuchlý,

špinav hndý, ale bíle mrtnat vláknitý, se zetelnou bílou páskou
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uprosted. L. nejprv blcd hlíiwrc, pak špinav skoicové, úzce vy-

kroj., trochu sbihavé, na ostí bledé a coiibkaté. Kortina bledá.

Výtr. ellipt., 8—9 <«.

Ve vlhkých mechatinách jehhnat., pohorských les. U Habru a Aluka-

ova v záí 1914.

T. triformis Fr. 1838. T. trojtvárná. Kl. 4—8 cm, uprosted tlust

mas., nizce sklen., asto nepravid. zprohýbaný, v mládí celý, pak

podle okr. bíle vlásenitý (jakoby ojínný), hladký, lysý, hygrof., za

vlhka špinav hndý, za sucha špinav kozový. T. zdélí pr. kl., asi

I cm ti., dole vetenovit ztluštlý a mchatý, bílý, s velmi vyvi-
nutou bílou botkou a páskou, s bohatou bílou kortinou, zanecháva-

jící na t. vláknitý kroužek. L. híisté, úzké, tenké, nejprv blavé, pak
bledé žemlové až medové. Duž. bílá, s nádechem do fialová, ne-

vonná. Výtr. ellipt., bled žluté, skoro hladké, 8—10 /<•

X tráv a mechu v starých jehlinat. lesích v okolí IMnichovic ídce, 8—9.

Strašíce, Zbirov.

T. biformís Fr. 1838. T. dvojtvárná. Kl. 4—8 cm, dosti mas., tup
kuželov. zvoncov., kaštanové hndý nebo okrov hndý, lesklý,

hladký, sotva hygrof., jemn radiáln vlákn., na okr. zprohýbaný,
za sucha trhaný. T. málo delší pr. kl., i cm ti., válcov.. k basi sta-

žený, solidní, vláknitý, sz'étle krémový, lesklý, s bílým odstálým ve-

lovýni prstencem. L. dosti proídlé, sir., tlusté, úzce vykrojené,

svtle skoicové, na ostí bílé. Kortina sporá, svtle krémová. Duž.

krémov okrová, mírná, slab páchnoucí. Výtr. rezavé, krátce, skoro

kulat ellipt., S //.

V smíšeném lese v Šárce v íjnu 1913 sbíral p. dr. Kavina, Jilovišt,

Karlštejn. —- Pipomíná T. hinnulea, ale t. jest bledší, dole zúžený, 1. svt-

lejší, výtr. mén kulaté a mén hygrof.

T. albipes sp. n. T. bélonohá. Alnohem g-racilnjši a menší než

ped., jíž jest píbuzná. Kl. i\2—35^ cm, tence mas., tup zvoncov.,

dlouho blostným vláknivem potažený a bílou kortinou s t. spo-

jený, pak rozlož., nehrbol., obyejn rozpukaný, velmi hygrof., za

vlhka hndý, za sucha špinav kozový. T. tenký (3
—4 mm), dole

neztluštlý, vždy zahnutý, bílý, vláknitý, s vysokou bílou botkou.

L. proídlé, velmi šir., na bledším ostí zubaté, nejprv bledé, pak

skoicové. Výtr. ellipt., k basi šikmo stažené, nápadné velké, 12

až 14 V-

V lesích u Tebon v srpnu 1915 sbíral Weinzettl.

T. quercetorum sp. n. T. dubová. Drobná, s bílým t. a svtle

žemlovým hrbolatým kl. Kl. 2—3 cm, tence mas., v mládí tup ku-
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žel(jv. /.voncdv., na okr. nezlomeny, pak nízce sklen, s vyniklým

hrholcm, asto nepravid. a na okr, zprohýbaný, velmi hygfrof., za

vlhka rezav hndý, za sucha svtle žemlový až hlavý, v inládí pi-

fisklýni vlášením hedvábitý. T. vždy pokivený, 3
—

5 mm ti., dole

neztliištlý, cist bílý, hedváb, vláknitý, dole blostnou botkou ob-

jatý, pevný, sotva dutý. L. nehusté, v mládí bledé, pak szctle šafrá-

nov žemlové, s bílým zubatým ostím, neširoké. Duž. blavá, bez

chuti a vn. \"ytr. kulov. ellipt. až kulaté, maliké (5
— (> 11).

Jednotliv nebo po 2—3 v svtlých, starých i mladších dubinách ve Vídr-

holci u Jiren hojn, v kvtnu a ervnu 1919. — Jest píbuz. ped., ale již vý-

trus}' rozdílné.

T. brevípes ?p. n. T. krátkonohá. Drobná, hndá, s krátkým t.

Kl. 2—4 cm. nejprv nízce sklen., nikdy hrboL, nýbrž rovný a

v stáí na zpsob ryzc skoro nálevkovitý, vždy nepravideln zpro-

hýbaný, dosti tuhý, a tence mas., hygrof., za vlhka kaštanov

hndý (až skoro ernavý), bez prosv. 1., hojn šed vlásenitý, za

sucha svtleji hndý. T. kratší pr. kl., asi i citi ti., tuhý, dole ne-

ztluštlý. uvnit hndý, ale zevn bíle vláknitý, na basi s velovou

botkou. L. dosti husté, u t. hluboce vykroj, a zde nejširší, nejprv

špinav blavé, pak okrové a bledé rezavé. Duž. hndavá, nevonná.

Výtr. úzce ellipt., malinké, svtle žlutavé, 6—y n.

Xa suché, sluncem vypražené humosní zemi pod borovicemi, na jižním

úklonu vrchu »Hr3-<' u Tehova v srpnu 1915 ve velikém množství. — Drob-

ností výtr. mže porovnáván býti pouze s T. rigida, která jest ale docela rzná.

P) Druhy menší.

T. caespitosa sp. n. T. trsnatá. Útlá, trsnatá. Kl. lYi—2y2 cm,

tence mas., nejprv kuželov., pak rovn rozlož., s bradavkovitým
hrbolkem. hladký, lysý, lesklý, radiáln mlce nestejn rýhovaný,
velice hygrof., za vlhka erven kaštanový s prosvitavými 1. do po-

lov, kl., za sucha žlut okrový. T. pedlouhý, tenký (i—2 mm),
nejvýš kivolaký a vlnkatý, hedváb, lesklý, v dolejší tetin s bílou

velovou páskou, na basi bíle plstnatý. L. dosti husté, rezav hndé,
ti okr. nejširší, k t. zvolna zúžené. Výtr. ellipt.. 6—7 .». Duž. žlu-

tavá, bez chuti a vn.
V mechu a listí v listnatém háji u Kunic v záí 1916.

T. crispa sp. n. T. kadeavá. Kl. 2—3 cm. tence mas., velmi

hygrof., za vlhka oranžov hndý, za sucha žlut liškový, ozdobn
vlnit zprohýbaný a tím kadeavý, s malým hrbolkem, hladký, lysý.

T. velmi dlouhý, tenký (3
—4 mm), kivolaký. jemn hedváb, vlák-
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nitý, s bílou velovou páskou uprosted a pod touto nkdy ješt šu-

pinkatý, na basi bíle plstnatý. L. husté, tenké, u t. hluboko vykro-

jené a široké, zubaté, svtle rezav žemlové. Výtr. žluté, ellipt.. 7

až 8 /'. Nevoní.

V mechu a listí v habrovém háji u Kunic, 9, 1916. — Jest podivuhodná

svým tv-arem kl., ale nevím, je-li to trvalým znakem. Rozhodn blíží se mnoho

ped. druhu.

T. Bayeri sp. n. T. Baycrova. Drobná, vyznívající do barev žlu-

t3xh a ervenohndých. Kl. i—3 cm, nízce sklen., pak rovn roz-

lož, a rovné ufatý, obyejn s ernohndou bradavkou uprosted,

pravid., tence mas., jemn radiáln vrásit zrnekatý a na okr.

žlut plstnat3% velmi hygrof., za vlhka kaštanov hndý se sotva

prosv. 1., za sucha cihlov hndý, mastn lesklý. T. dl., kivolaký,

všude stejn ti. {2—3 mm), za vlhka strakat žlut šupinatý a

páskovaný, za sucha žlutav vláknitý. L. proídlé, široce trojlirainié,

tlusté. Výtr. syt žluté, mandlov., veliké, 10— 13.". Nevoní.

\' lesních mechatinách u Mnichovic na podzim hojn. Lehce poznat :lný

druh.

T. flavosquamosa sp. n. T. žlutošupinná. Drobná, útlá, kl. 1 až

2>4 cm. tence mas., tup zvoncov., s nízkým, tupým hrbolem. na

okr. široce mlce oddálené brázditý, velmi hygrof., za vlhka hndý,
za sucha špinav žemlový, celý hust mkkými, drobnými, žlutými

šupinkami pokrytý. T. dl., stejn ti. (2
—

3 mm), kivolaký, hrub
.slámožlut vláknitý, žluté šupin katy neb i žlut páskovaný. L. pro-

idlé, šir. bich., tlusté, význané pín žilkované a na dn pín
spojované, nejprv hlínov okrové, pak olivové hndé. Výtr. po-

dlouhle ellipt., 8— 10 ,a. Nevoní.

V suchém, teplém boru na Plechái u Mnichov, pospolit a skoro trsnat.

9, 1916. T. flabella F^r. zdá se být píbuznou.

T. attenuata sp. n. T. zúžená. Tvar i velikost T. hemitricha. Kl.

trvale kuželov., zašpiatlý, svtle špinav hndý, radiáln vláknitý,

hygrof., bílými drobnými vlokami posetý, tence mas. T. málo

'delší pr. kl., nahoe 4—5 mm ti., odtud dol zvolna velice ztenený,

hedváb, vlákn., se slabým tonem naervenale fialovým, nad basí

s bílou velovou páskou, asto mizivou. L. úzké, zprohýbané, asto

vidlené a pín spojované, v prvním mládí bled ervenavé, pak

svtle žemlové. Výtr. bled žluté, mandlov., 8— 10 f. Hez zápachu.

V starých dubinách na opuce ve Hvzd, 10, 1916.
— Nevím, dlá-li pe-

chody k T. hemitricha.
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d) Xcktcrá ást aspo v mládí fialová.

íc) Pruhy vtší (pes s ^"'/- asto s t. (hic ztlitštlýrn,

uprosted uauuiocc i cm tlustý}ti.

T. íorva Fr. 1821. T. nevlídná. Kl. 5
— lo cm. kaštanové šedo-

hndý s odstínem fialovým, sotva hygruí., asto vláknitým po-

vlakem žíhaný, na ikr. v mládí bíle vlásenitý. ano i zbytky vela

trochu šnpinkatý. kuželov. zvoncov., pak rozlož, a široce hrbol.,

mas., s dlouho podvin. okr., za sucha velmi trhaný, lesklý. T. málo

delší pr. kl.. lYz—2 cm ti., rovný, tuhý, válcov., dole neztluštlý,

hled nafialovlý, uprosted s velovou páskou a pod touto bled

botkovitý, nahoe leskle hedváb. L. skoicov hndé, lehlé, šir.,

tlusté, dosti proídlé, úzce pipojené. Duž. fialová, pak hndavá,

siln sladce aromatická (po jodoformu). Výtr. podlouhle ellipt.,

8-9 ."•

Xa výslunných, travnatých místech- hlavn v lesích listnat. na podzim, ne-

hojn. U Mnichovic a Jevan, Tebon, Strašíc, Jíren.

T. candicans sp. n. T. blavá. Kl. 3
—

5 cm, slab mas., tup ku-

želov. zvoncov.. málo hygrof., hladký, lesklý, špinav hndavý až

okrov}-, s temn hndým hrbolem, asto rozpukaný, na okr. bíle

vlásenitý. na povrchu s roztroušenými velovými šupinkami. T.
sotva delší pr. kl., i cm ti., z nadmuté base nahoru zvolna ztenený,

do poloviny bílou botkou obalený, nad páskou mkce vláknitý, b-

lostný s ods-tínem lilákovým. L. nejprv bílé. pak žemlové s bílým

zubatým ostím, kunen skoicové, šir. bich., u t. hluboce za-

oblené, tenké. Duž. blostná s jemným odstínem fialovým, bez zá-

pachu. \\vtr. ellipt., 6—8 ,«.

\' jehlidnat. suchých lesích u ^Inichovic na podzim sem tam. Jisté z pí-
buz. T. torva

T. flavida sp. n. T. plavá. Menší, dosti mas., svtle žlutožemlový.

Kl. 2y2—3VÍ cm, pravid.. nezprohýbaný. nízce sklen, a malounko

hrbolatý, hygrof.. za vlhka medový bez prosv. 1., za sucha bledé

žhitožcmlový, hladký, lysý, na okr. A'lákny velovými ovšený. T.
delší pr. kl.. sotva i cm ti., dole slab ztluštlý. dosti kehký, bílý,

bíle vlákrí., bílou botkou a páskou opatený, nahoe se. slabounkým
nádechem fialovým. L. husté, útlé, u t. vykrojené, šir., nejprv b-
lavé. pak i v stáí bledé žemlové. V^ýtr. krátce, asto nestejnostrann

ellipt., bledé rezavé, hladké, 6—8 /i. Bez chuti a víme.

Jednotliv ve hlubokém mechu v romantickém údolí lesním u A'odérad,

O, 1919. Jest píbuz. ped., nápadná hladkým, bled žemlovým kl. a bledými L
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T. microspora sp. n. 7, drohnovýtriisná. Prostední velik., hndá.
Kl. 4—6 cm, uprosted velmi mas., ploše sklen., dosplý špinav
hndý, tmavji radiáln vlákn., sotva hygrof., za sucha šedavý s od-

stínem masov hndavým, hladký, lesklý, záhy trhavý, na okr. vždy
dlouho se zbytky blavého vela. T. málo delší pr. kl., asi i cm ti.,

válcov., dole slab ztluštlý, skoro vetenovitý, hrub vláknitý, špi-

nav blavý, pak masov hndavý, s velovou páskou uprosted.
L. proídlé, tlusté, nejprv hlínové, pak hncdé a ernohnd skvrnité,

u t. hluboce vykrojené a zde nejširší, velmi šir. (i>2 cm) a k šíce

této pomrn krátké. Duž. v kl. špinav blavá, v t. špinav hndá.

Výtr. malinké, široce ellipt.. k basi stažené. 5
—6 fi.

V mechatin v smíšeném lese na Koženém vrchu u IMnicliovic v záí 1915.— Jest sice nenápadný druh, ale malinkými výtr. a širokými 1. dobe ch:i-

rakterisován. Také masov fialový ton celé houby jest význaný.

T. tremulina sp. n. T. osyková. asto po 2—3 trsnatá, dosti tlust

mas., ale nevelká. Kl. 4—5 cm, tlust mas., nejprv pravid. polo-

kulov. s podvin. okr., pak rozlož, nízce sklen., nehrbol., temn špi-

nav hndý az ernohndý (smolový), k okr. hndý a zde dlouho-

trvalým vláknivem blavým lemovaný, málo hygrof. T. krátký,

i— 1 3^ cm ti., z širší base zvolna zúžený, s trvalým odstálým, moc-

ným, bílým prstenem a pod tímto bíle botkovitý, nad ním bíle vlák-

nitý se sotva zetelným tonem fialovým. Duž. nejprv fialová, pak

okrová, celá base t. v stáí skoro erná. L. nejvýš tlusté, u t. w-
krojené, široce bich., velmi proídlé, šed hlínové, v prvním mládí

slab fialové, pak brzo blav hlí>iové. Kortina bílá, velmi bohatá.

Voní sladce píjemn. Výtr. široce ellipt., syt okrov hndé, lo

až 12
ft.

V lesním humusu v os}'kovém porostu u Kunic, g, 19 19. Jest píbuzná
T. torva a candicans.

T. impennis Fr. 1838. T. špinav hndá. asto trsnatá. Kl. 3 až

5 cm, špinav hndavý, lysý, k okr. bíle vlásenitý, velmi mas., vehni

hygrof., suchý svtle žemlový, ploše sklen., v mládí mohutným bí-

lým velem i s t. obalený. T. velmi dl., asi i cm ti., dole zvolna

znan ztluštlý, bílý, vlákn., fialov nabhlý, nad prstencem

fialový, uprosted bílým prstencem zdobený. Kortina bílá. L. pro-

ídlé, tlusté, šir. pirostlé, v mládí bled fialové, pak ervenav

skoicové, asto lehlé. Duž. špinav bledá, v t. nahoe fialová, bez

zápachu. Výtr. skoro kulov. ellipt., to— 12 ft.

V lesích 8— 10. Pecny u Ondejova, Jcvany. Chlumec n. C. (R), Kutná

Hora (Hej.). \'yobrazeni Cookovo dobe souhlasí, ale Rickenv popis neúpln.



T. evcrnia Fr. 1821. V. blankytná. Statná, celá krásné fialová.

Kl. 5
—

9 cm, kuželov. zvoncov., s dlouhým, na konci rovn uatým
hrbolem, na okr. dlouho zlomený, v stái vždy roztrhaný, dosti

mas., hladký, lysý, fialový, hygrof., za sucha žemlov hndavý s bí-

lým vláknivem. T. velice dl., k dolcjšku ztenený, nkdy také

smákly, i—2 cm ti., pevn elast. vláknitý, lesklý, holý, se slabou

páskou uprosted, fialový. L. velmi a nestejné sir., tlusté a proidlé,

u t. vykrojené, nejprv fialové, pak hnd skoicové. Duž. kl. na-

hndlá, v t. fialová, pronikav edkvikou páchnoucí. Výtr. ellipt.

mandlov., syt žluté, 10— 11 /<•

V starých jehlinat. i listnat. lesích, hlavn ale v pohorských polohách.

8—9. Pecny u Ondejova, Hra u Tehova, Habr, Jevany, Strašíce, Písek. Jest

to pekrásn zbarvená, zdaleka nápadná, velká houba.

T. Relsneri sp. n. T. Reisnerova. Znan pibuzná ped., ale

menši. Kl. 4—5 cm, tup zaoblen zvoncov., hladký, zvlášt k okr.

blav vlásenitý, hygrof., za sucha šedohndý, tence mas. T. sotva

dvakrát delši pr. kl., asto zakivený, dole mirn ztluštlý, hladce

vláknitý, dole s mizivou botkou, celý fialový. L. proídlé, sir., tlusté,

široce pirostlé, skoicové, s fialovým velice rozhlodané zubatým

ostím. Duž. fialová, slab edkvikov páchnoucí. A^ýtr. mandlov.,

veliké, 12— 15 i<.

V dubovém háji nad Chuchlí, v ervenci 1916 sbíral p. . O. Reisner.

Sotva as totožná s ped., a jí velmi blízká.

T. scutulata Fr. 1821. T. štítkovitá. Prostední velik., dosti kom-

paktní. Kl. 3^
—4 cm, tup zvoncov. sklen., hygrof., za vlhka hndý,

za sucha šedavé okoládový s odstínem fialovým, asto rozpukaný,
dlouho pavuinatý. T. málo delší pr. kl., asi i cm ti., pevný, vál-

cov., dole sotva ztluštlý, hrub vlákn., fialový, za sucha pobledlý,

,f mohutným bélavým prstencem uprosted a pod tímto s etnými
šupinovitými kroužky. L. proídlé, velmi sir. bich., skoicov hndé,
s bílým ostím, dosti tlusté. Výtr. šir. ellipt., na basi krátce stáž.,

10—12 ,M. Páchne edkvikou.
V listnat. lesích velmi vzácn. V dubinách u Chlumce n. C. (8, 1916.

Rigel.). Ricken praví, že 1. jsou úzké, ale vyobrazení Cookovo dobe naší houb
odpovídá. Bataille ale ji spojuje s T. evernia, což asi není správné.

T. mirabilis sp. n. T. podivná. Trsnatá. Kl. 3
—6 cm, tup za-

oblen zvoncov., asto smákly a nepravid. lalonatý, na okr. zlo-

mený, hladký, lysý, hygrof., za vlhka šedé olivový, za sucha kozov

žemlový, lesklý, k okr. tence mas. T. dlouhý, asi i cm ti., asto po-

kivený, elast. pevný, útle vlákn., bledé lilákový, dole pak bledavý,
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uprosted s velovou páskou a pod touto dále krouškovité šiipiuafý,

nahoe rezavou kortinou peestý. L. proídlé, šir., u t. hluboce vy-

krojené, dlouho fialové, pak rezavé, na ziíbaténi ostí helavé. Duž.

všude fialová, v stáí bílá, sladce vonná. Výtr. jedny malinké, jiné

peveliké, vtšinou kulat vejité, jiné protáhle klínovité až ellip--

tiné, ale všechny zvolna v stopku staené, 5
—

15 /(.

V listnatém háji u Kunic v zái 1916. — Jest urité píbuzná obéma

ped. Výtrusy svým utváenim tak podivuhodné nejsou snad stavem mimo-

áhiým, nebo shledal jsem je tak na všech kusech, které jsem v lese sebral.

1'i) Druhy gracilní (sotva 5 cm), s t. tenkým, dole ne-

ztluštélým.

T. flexipes Pers. 1801. T. namodralá. Maliký, fialový druh, se

zetelnou basalní botkou. Kl. 2—3 cm, špiaté kuelov., tence mas.,

hygrof., v mládí celý obalen fialovou plstí, pozdji s mnošstvím

šedých šíipinek, v stáí mizivých, na okr. trvale s pavuinatým vlá-

šením, konen úpln hladký, v mládí slabé fialový, pak šedohné-

davý. T. tenký i(3
—

5 mm), asi dvakrát delší pr. kl., válcov., rovný,

fialový, pak bélavý s odstínem fialovým, na dolejšku se zetelnou

botkou, nad touto leskle hedváb, vlákn. Kortína hojná. L. nejprv

nafialovlé, pak temn skoicov hndé, s bledým ostím, široké,

proídlé, u t. vykroj., dosti tlusté. Duž. fialová, pak hndavá, siln

alkoholicky páchnoucí. Výtr. kulov. ellipt., syt hndé, 8—Q /'.

V lesích jehlinat. všude dosti rozšíená, 8— 10. Obyejn pospolit. Base

ten i v stáí bývá obalena fialovým vlášením. U Kunic na lesním mokadle

(v smrin) nalezl jsem formu s kl. erným, jen pi okr. ernohndým, s od-

stínem fialovým, pavuinatými šupinkami povleeným, s 1. ernohndými se

svtlým ostím, t. ernohndým se stíbitými vlákny na povrchu (var. í/Zra/íMn.).

T. caespitosa sp. n. T. trsnatá. Trsnatá. Kl. i>^—2^.' cm. nejprv

tup kuželov., pak rozlož, sklen, s tupým hrbolem, tence mas., pra-

vid., hygrof., za sucha osmahle nebo rezav okrový, do šedava, za

vlhka tmavší, celý drobounkými mrtnatými šupinkami posetý a oby-

ejn radiáln tmav skvrnitý. T. delší pr. kl.. 3
—4 mm ti., dole

vždy znané napuchlý a v delší koen prodloužený, celý bílý, jen

nahoe se sotva znatelným odstínem fialovým, nad prostedkem
s mocným bílým botkovým kroužkem, pod tímto bíle mrtnat šu-

pinkatý. L. v mládí bledé krémové, v stáí bledé okrové, husté,

tenké, nepíliš šir., u t. obloukovit vykrojené a zde nejširší. Duž.

špinav bledá, bez zápachu. Výtr. skoro kulaté, hust bradavité,

syt okrov hndé, 8—y /?.
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Xa zetlelém paezu smrkovém v hustém trsu v údolí Zvánovickém, 9, 1919.

Jest pribuz. ped-, dilem T. hemitricha. \'lá.šení na basi t. jest bílé.

T. alopecura sp. n. T. liškovú. Trsnatá po 2—4, gracilní. Kl. i až

2 cm, nízce sklen., iichrboL, hladký, lysý, jen u okr. slab bíle vláse-

nitý, lesklý, lískov žemlový, uprosted tmavý, slab hygrof., bez

prosv. 1. T. dlouhý, tenký (2 mm), rovný, tuhý, nahndlý, dole

bílou vatovitoií botkou obalený, nad touto bílými šupinkami stra-

katý. L. dosti husté, netlusté, nepíliš sir., na okr. sotva zubaté,

v mládí bled lilákové, pak hlínov skoicové s lilákovým ostím.

Bez zápachu. \'\ ir. bled žluté, hladké, význan mandlov., se šikmo

stáž. basí. 10 /«.

\' lese u Líbochoviek (Slánsko) na opukovém podkladu, 10, 1919 (Fchtnr.).

Podobá se sice T. flexipes, ale výtr. jsou docela rozdílné.

T. Casimiri sp. n. 7. Kazimírova. \'elikost i zjev T. flexipes. Kl.

2—4 cm, rovn rozlož., s vyniklým, tupým, tmavým hrbolem, tence

mas., velmi hygrof., za vlhka hndý s prosv. 1., za sucha kozov še-

davý a nápadn hluboce hrub hust radiáln vrásit rýhovaný.

celý bíle vlásenitý, na okr. hust pavuinatý. T. dvakrát delší pr.

kl., 3
—

5 mm ti, bled fialový, hedváb, vlákn., dole velovými 2—
.;

páskami zdobený. L. proidlé, šir. bich., úzce pipojené, tenké,

bled žemlové, s bílým ostím, pak svtle rezavé. Výtr. hndé, ellipt.,

veliké, 10— 14 ,". Bez zápachu.

^' habrovém háji na Boukalov stráni u Mnichovic 7. 1916 (ve spole-

nosti mého syna Kazimíra). Vráskování kl. jest nejvýš zvláštní a tím odlišuje

se tento druh ode všech Telamonií viibec.

T. Fechtneri sp. n. T. Fechtnerova. Alenší, žemlov hndý, oste

kuželovitý druh. Kl. 2—^V2 cm, oste kuželov., dosti tlust mas.,

hygrof., za vlhka hndý s bílou hedváb, zónou pi okr., za sucha

.svtle žemlov rezavý, uprosted tmavý, hladký, lysý. T. málo

delší pr. kl., rigidní, tvrdý, rovný, 3
—10 mm ti., dole málo ztluštlý,

na povrchu blav plstnat vláknitý, s bílou vysokou botkou, na basi

s fialovou plstí, také špika a kortina nafialovlé. L. šir., tlusté, pro-

ídlé, u t. vykrojené, skoicové {nikdy fialové). Výtr. ellipt., 5 až

6 /(. Duž. žemlová, nevonná.
\' suchých, teplých smrinách nad Radotínem v ervnu 1919 (Fechtner).

Jest ovšem píbuz. T. flexipes, ale jest masitjší, tužší, skoro nefialový, t.

krátký a zvlášt výtr. malé.

T. microcycla Fr. 1863. T. tmavohrbolná. Drobounká, gracilni,

s nádechem fialovým. Kl. 2—3 cm, nejprv špiat kuželov., pak
rovn rozlož, se špiatým ernohndým hrbolem, hygrof., hladký,
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lesklý, svtle sedave hndavý neb trochu s nádechem fialovým, na

okr. v mládí úzce blav lemovaný, tence mas. T. dlouhý, asti:>

pokivený, 2—3 mm ti., blavý s nádechem fialovým, hedváb, lesklý,

nad dolejškem se zetelnou páskou. L. nejprv žemlov bledé s více

mén silným nádechem fialovým, pak skoicové, proídlé, pomrn
široké, bich., hlubokým úhlem vykroj, a trochu sbíhavé. Duž. špi-'

nav žemlová, s odstínem fialovým, bez vn. Výtr. ellipt., 7
—

9 /*.

V mechu v dubin na Plechái u Mnichovic a v Struhaovském háji
• hojn. 8— 10. — Naše diagnosa jest sestavena dle originál, Friesiiv popis se

ponkud odchyluje.

T. janíhipes Secr. 1838. T. modronohá. Velikost i zjev T. flexi-

pes, ale kl. živ hndý, na okr. žlutohndý, vlnitý a asnat radiáln

pruhovaný, hladký, hedváb, lesknavý, i—2 cm š. T. 2—3 mm ti.,

hedváb, vlákn., jasn fialový, se zvlášt velice vyvinutým, nálevko-

vitým, bilým prstencem. L. v mládí lilákové, ale l)rzo svtle rezavé,

husté, útlé. Výtr. svtle rezavé, ellipt., 6—7 /»

V mechu v staré smrin mezi listnatým kovim u Kunic, 8, 19 16. —
Jest to úhledná houbika. Od T. flexipes se jist liší, ale je-li totožná se

Secretanovým druhem (Švýcary), tžko íci. Autoi rzn druh tento pojímají.

T. roseipes sp. n. T. ervenonohá. Kl. 2—3>4 cm, kuželov. sklen.,

asto s" malým hrbolem, tence mas., suchý, hygrof., za vlhka temn
hndý, za sucha kozov nahndlý s temnjším stedem, nápadn
hust radiáln vráskovaný, zvlášt v mládí bledým vláknivem

hedváb. T, velmi dl., 4—8 mm ti., vždy kivolaký, asto vlnkatý až

i dole s hlubokou brázdou, hedváb, vlákn., 0' jemným' odstínni r-
žovým a s duž. ržovou, s páskou uprosted. L. proídlé, tenké,

mlce u t. vykroj., svtle žemlov rezavé, s bílým zoubkatým
ostím. Výtr. ellipt., 8—10 //. Páchne slab edkvikou.

U Motol u Prahy sbíral v íjnu 1915 p. u. Kašfur. — Urit jeví vztahy
dílem k T. microcycla Fr., dílem k T. quadricolor Scoj)., ale se žádnou se dobe

neshoduje. Význané jest bled ržové zbarvení t.

T. autumnalis sp. n. T. podzimní. Zjev a velik. docela jako
u T. flexipes, ale zbarvení jinaké. Kl. 2—3 cm, tence mas., trvale

zvoncov., .? nasazenou špikou na temeni, hygrof., za vlhka hndý,
mastn lesklý, se slab prosv. 1. pi okr., za sucha svtle liškov re-

zavý, hladký, hedváb, žlut vlákn. T. dl., rovný, dosti kehký, 3 až

4 mm ti., bíle hedváb, vlákn., svtle fialový, uprosted s kroužkem

botkovým. L. žlut rezavé, n t. hluboce vykroj., skoro trojhranné,

zubaté, proídlé. Výtr. šir( ce ellipt., 10— 12 //. Duž. v t. živ er-
ven fialová.
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Obr. 76. I. Hydrocybe campanulata Vel., 2, H. subferruginea Eatsoh., 3. H.
acetosa Vel., 4. H. germana Fr., 5. H. umbonata \'el., O. H. striatula \'el.,

7. H. cypriaca Fr., 8. H. leonina Vel., 9. H. tortuosa Fr., 10. H. stata Vel.
Vše slabé zmenš., vvtr. zvtš.

Na suchých, travnatých, výslunných pahorcích vždy mimo les a pozd
na podzim (!). Jednotliv, netrsnatá. Všeobecn u Mnichovic, u Radotina a

Chote, nad Trójou.

T. ornata sp. n. T. izdohená. Velikost i tvar T. flexipes. Kl. 2 až

4 cm, tence mas., kuželov., pak zvoncov. 0' ostrým temn hndvni

hrholcui, velmi hygrof., :a vlhka hndý s prosv. /., za sucha trhaný,

Z' mládí bec: fialového odstínu. T. vehni dl., 4—8 mm ti., svtle

hedváb, vlákn., na konci slab nafialovlý, do poloviny etnými
crvenorezavými kroužky a šupinami strakatý. L. husté, zúžen

pisedlé, tenké, nejprv fialov hlínové, pak smutn skoicové. Duž.

blavá, v t. k povrchu slab fialová, nevonná. Výtr. ellipt., 7
—8 ,».

Na pokraji starého smrkového lesa v mechu nad FIrusickou cihelnou

v zái^í 1915. Obyejn ve velkých trsech. Jest krásný a snadno poznatelný ch-uh

z pibuz. T. flexipes.

T. rostrata sp. n. T. zohanitá. Drobná, fialová. Kl. 2—3 cm, z.von-

cov. kuželov., s dlouhým tupým, zobanem, tence ras., hygrof., za

vlhka kaštanov hndý, s odstínem fialovým, za sucha hndý,
zvlášt k okr. bíle pavitinkat šupinkatý. T. velmi dl. a tenkv

(2
—

3 mm), pevný, kivolaký, v dolejší ásti s blav fialovou oste

kroužkovitou botkou, nad kroužkem krásn fialový, hedváb, lesklý,

rýhované vláknitý. L, sir., dosti husté, tenké, nejprv fialové, pak

špinav žemlové, široce pirostlé a zeteln sbihavé. Duž. hndá, se

slabým zápachem. Výtr. ellipt., veliké, 11— 12 //.

V zetlelém listí v habin pod Myšlínem, 9, 1914.
— Krásný, nápadný

druh, z pibuz. T. flexipes.

T. multisquamulosa sp. n. T. mnohošupinná. Malý, zoban itý, hndý
druh. Kl. 2—3 cm, tence a kehce mas., dlouho kuželov. zvoncov.,

pak rozlož., ^ vyniklým temn hndým zobanem, hygrof., za vlhka

živ hndý s prosv. 1. pi okr., za sucha špinav hndý, hedvál).

lesklý, dlouho na okr. s kortinovými cáry, s okr. blanitým lupeny

pesahujícím. T. velmi dl., tenký, stejn ti. (3 mm), neist blav

hedváb., hndými, hojnými šupinkami po celé délce strakatý, na-

hoe modrav ocelový, na basi bíle vatovit obalený. L. proídlé,

tenké, hluboce u t. vykrojené a úzce sbihavé, velmi široce bich.,

v mládí bled žemlové, v stáí rezavé. Výtr. široce ellipt., lO/. Duž.

bledá, nevonná.

46?



Obr. 77-



Obr. 77. I. Hydrocybe decipiens Pers , 2. H. sericea Vel., 3. H. odorata \'el.,

4. H. candelaris Fr., 5. H. Cordae Vel., 6. H, naucoriaeformis Vel., 7. H.
unimoda Britz., 8. H. rigens Pers., 9. H. crassifolia Vel. — Vše slab zmnš.,

výtr. velmi zvtš.

V hlubokém, mokrém, rašelinníkem promíšeném mechu podle kraje smr-

kového lesa u Svojetic hojn, jednotliv, 9, 1919. — Podivná houba, pipomí-

nající T. rigida a T. albovariegata.

T. vernalis sp. n. T., jarní. Kl. 2—4 cm, nejprv kuzelov., pak
zvoncov. rozlož., více mén hrbolat}^, tence mas., hladký, velmi

hygrof., nejprv fialový, pak šedohndý až kaštanový. T. tenký

(3
—

4 mm), 2—3krát delší pr. kl., celý fialový, nahoe bledší, hedvá-

bíf vlákn., konen šedavý, asto pokroucený a vlnit kivolaký,
a do Ys blavoiL botkou, na konci voln prstencovit odstálou oba-

lený. L. proídlé, okrov žlutavé, pak hndé, široce 11 t. vykrojené
a skoro sbíhavé, široké. Výtr. kidovité ellipt., 6—8 /'. Páchne roze-

mnuta trochu kysele.
Ve vlhkém listí a mechu jednotliv v stínu lesním na vlhkých místech

asn s jara, od konce bezna do konce kvtna všude dosti rozšíená. Hvzda,
Radotín, Chuchle, Koso, Kr, Mnichovice, Slapy, Strašíce, Dobíš. Jílové.

—
Lehce poznatelný druh po fialov nabhlém t. a mohutné botce. Patí do pí-
buz. T. flexipes. který se objevuje až pozd v let. Také T. heterospora Bres.

mohla by býti porovnávána.

Hydrocybe Vr. Vodohlav. Obr. 76.. 77., 78.

Kl. vždy hygrofanní, ale nikoli slizký, vždy bez zetelného vela

a botky (viz však H. armeniaca, Valentini a isabellina).

Celkem menší druhy, ano i velmi drobné, s t. sotva kdy patrn
ztluštlým, spíše tence stopkovit>aTi, obyejn se slab vyvinutou kor-

tínou nebo i bez ní. Druhy namnoze si podobné a pro zaáteníka

tžko stanovitelné. Nejlépe se poznává poslední skupina pro svou

hygrofannost. drobnost, hndou barvu a tenký t. bez vela a kortiny.

Zvláš charakteristické druhy jsou: H. colus, crassiiolia, cande-

laris, sordida, armeniaca, odorata, subferruginea, sericea, decipiens,

rigens, scandens, Cordae, naucoriaeformis.

I. Velké druhy, se sloiiienýin neb podviii. okrajem.

a) Živ zbarvené, v odstínech hndých neb ervených,
cc) I\l. vesms pes 4 cm z) pr. široký.

* T. na basi kulovit napuchlý, živ rumlkový.

H. colus Fr. 1838. V. rumlkový. Velký, krásný druh. Kl. 4 až

7 cm, tup zvoncov., tlust mas., pak rozlož., s širokým hrbolem,
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Obr. 78. I. Hydrocybe minima Vel., 2. H. saniosa Fr., 3. H. diluta Pers.,

4. H. Valentini \'el., 5. H. nigricans Vel., 6. H. scandens Fr., 7. H. albi-

caulis \'el., 8. H. macrospora \'el., 9. H. acuta Fr., 10. H. reticulata \'e!.,

v pir. vel., prez, zvtš. výtr. a kl. ze spoda, 11. H. Junghuhnii Fr., 12. H.

galeraeformis Vel. — \'še slab zmenš., výtr. velice zvtš.

velmi hygrof., za vlhka ervenohndý, hladký, lesklý, na okr. dlouho

bíle vlásenitý. T. asi i cm ti., znan dl., na basi velmi hlícozf

napuchlý a ::de ohniv i s koínky runilkov zbarvený, nahoe hn-

davý, podél hrub hnd a bíle strakat vláknitý, elast. solidní, bez

kortiny a kroužku. L. dosti husté, tlusté, široce pirostlé, erveno-

hndé, pak skoicov hndé s bílým ostím. Duž. bez zápachu. Výtr.

šir. ellipt., nestejnostrann k basi stáž., 10 /», cyst. na ostí etné,

neveliké, hruškovité.

V listnat. lesích vzácn. U Chlumce n. C. (R), nad Chuchlí (R), zde od-

rda s t. nahoe i uvnit slab fialovvm. Xkdv bývá také trsnatý.

^ ^ T. na basi kulovit uenapiichlý, nezbarvený.

H. angulosa Fr. 1838. V. podvinutý. Kl. 4
—6 cm, dosti kom-

paktní, oble sklen., ^ okr. siln a dlouho podvin., hygrof., za vlhka

živ rezav žemlový, za sucha blav žemlový, hladký, lesklý, ra-

diáln vlákn. T. asi i cm ti., dole zvolna ztluštlý, hladký, lysý,

blav žemlový, uvnit blav krémový. L. živ pleov žemlové,

dosti husté a šir., tenké, na ostí trochu zoubkaté, pak rezavé. Duž.

v kl. blavá, nevonná. Výtr. žluté, kulov., 6—7 ft.

V listnat. háji u Kunic, 9, 1916. Pichází prý také v listnáích. >arva
kl. jde trochu do živ cihlová, nápadná jest radiální vláknitost kl.

H. Hedrychií sp. n. V-. Hedrychúv. Statná, velká, hndá houba.

Kl. 4— 10 cm, uprosted tlust mas., ploše sklen., s šir. tupým
hrbolem, hygrof., hndý, uprosted temn kaštanový, hladký, ne-

lesklý, neslizký, podle celého okr. široce bíle vlásenitý. T. dl., asi

I cm ti., dole zvolna ztluštlý, bez botky, zevn blav hladce vlákn.,

^ prosvitavou masov hndavou duž., pomakáním hndnoucí.

L. nápadn šir. a velice proídlé, ale tenké, š-edav skoicové (bez

svtlého ostí), hlubokým úhlem vykroj., pomakáním nemnlivé.

Duž. špinav bledá, bez zápachu. Výtr. ellipt., 12— 16 .".

V listnat. hájích u Karlštejna (vápno) v ervenci 1916 sbíral p. insp.

Hedrych. _ Jest píbuzná H. uracea, ale neerná.

H. Montis albi sp. n. J\ blohorský. Kl. 4—7 cm, tup zvoncov.,

tlust mas., široce hrbol., hygrof., za vlhka šedohndý, hladký,
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ItiuIviHy. Ishlý. lui okr. krátce prsvitii árkovaný (prosv. 1.)

ti luulvóh. hlcd )iirtnaiý. T. málo delší pr. kl.. 4— 10 mm ti., stejn

ti. neb i dole ztenený, vláknit hladký, :;cvn i uvnit hledavý, dole

pomakánim temn hnédnoncí, bez prstence a kortiny. L. dosti pro-

iillé, dosti sir., široce pipojené, ale nesbíhavé, šedé tmav skoi-

cové, útle cubaté. Diiž. špinav hndavá se zvláštním zápachem.

\'vtr. ellipt.. 8—10 /..

\ dubinách ve Hvzd, zaátkem ervna 1916. — Jest píbuzná li. rubn-

cosa a H. candciaris a H. irregularis Fr. Význaná jest hedvábit lesklým kl.

a *mutné šedi^hndými, zubatými 1.

n. crassiiolla >p. n. /'. thistohipenný. Dosti statný, špinav hndý.
Kl. 4—8 cm, rozlož., kuželov. hrbolatý, tlust mas., na tenkém okr.

zlomený, málo hygrof., za vlhka kaštanové hndý (bez prosv. 1.), za

sucha kozové hndý, hedváb, vlákn., nkdy také drobn propíchaný,

lesklý. T. delší pr. kl., asi i cm ti., dole zvolna znan napuchlý a

i koenující, elast. mchovitý, špinav nahndlý, dole v stáí skoro

erný, leskle útle vlákn., bez vela a kroužku, nahoe bledý. Kortina

bled špinavá. L. velmi proidlé, velmi šir., tlusté, u t. široce vy-

kroj., nejprv olivov hndé, pak ervenohnd skoicové se svtlým
ostím a bledav poprášené. Duž. špinavá, v t. hndá, oste pách-

noucí. \'ýtr. veliké, vejéit ellipt., i2>—16 n. KL, t. i 1. pomakáním
ernají a celá houba v stáí zerná.

\' listnatém háji u Struhaova, u Hrusic, v hájích u Karlštejna a Roblína

velmi hojn. 6—8. Jest píbuzná H. illumina Fr., dílem H. subferruginea B.,

dílen: H. uracea Fr., ode všech se ale liší hrubými, šir., tlustými, ídkými 1.

a velikými výtr.

H. Rigelliae sp. n. /'. Rigellové. Kl. 4—6 cm., tup zvoncov. sklen.,

s nízkým, tupým, ši. hrbolem, hladký, lysý, hygrof., za vlhka re-

barborov hndý, za sucha žlutav hndý, k okr. svtle vlásenitý a

liridié mlce rýhov., na temeni temn kaštanový. T. dl., asi i cm ti.,

velmi tvrdý, hladký", dole temn kaštanový, uprosted rebarborov

hndý, nahoe žlutohndý, uvnit rebarborový, s centrální bledší

duž. L. velmi šir. a proídlé, u t. hluboce vykroj, a trochu sbíhavé,

nemnoho ti., záivé svtle ervenohnd. \'ýtr. vejitoellipt., 7
—8 .«.

Páchne siln edkvikou.
'*' buinách u Chlumce n. C. 8, 1916 (Rigellcvá). Jest píbuzná H. ba-

laustiua Fr.

H. striata sp. n. J'. pruhovaný. Statný, masitý, kaštanový. Kl.

4—8 cm. sklen, rozbiž. s tup<Tn vyniklým hrbolem, hygrof., kašta-

vové hndý, jen pi samém okr. s prosv. 1., za sucha osmahle hné-
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davy, na okr. svtleji vlásenitý, celý jemné husté radiáln vráskovit

árkovaný. T. velmi dl., dol zvolna ztluštlý, asi i cm ti., záliy

méchat elast., hrub blav vláknitý, kaštanov hndý, ano i na-

hoe masové peestý, dole blav plstnatý, neernavý, bez botky.

L. velmi šir., u t. nejširší, proídlé, nemnobo ti., hndé okrové, pak
temné kaštanové hndé. Výtr. kulov. ellipt., veliké, šedé tmavo-

hndé, lO 12 II.

V mechu v starém jedlovém lese na He u Tehova, 8, 1916. Význaný
druh z píbuz. H. irregularis Fr.

H. rubricosa Fr. 1838. V. kaštanové hndý. Kl. 4—9 cm, :^avnat

mas., ploše rozlož., s šir. nízkým hrbolem, velmi hygrof.. za vlhka

kaštanové hndý, za sucha lískov žemlový, hladký, lysý, pi okr.

se zbytky kortiny. T. 5
—10 mm ti., zdélí pr. kl., dol mírn

ztluštlý, hndavý, vláknitý a na povrchu hojn kroužkovit mrí-

natý, pomakáním jako 1. a diiš. ernající. L. rezav hndé, tenké,

šir., široce pirostlé. Duž. hndá, sladce slab aromatická. Výtr.

skoro kulaté, 7
—8 1^1.

X jelilinat. lesích vzácn, vždy v bohatých koloniích. Na teplé západní

stráni borem a modínem porostlé u Mnichovic, 11, 1914.

H. compacta sp. n. V. kompaktní. Statný, tvrd kompaktní, Phleg-
macia pipomínající. Kl. 5

—8 cm, uprosted tlust mas. (lYi cm),

ale k okr. rychle ztenený, oble šir. hrbolatý, pravid., hygrof., za

vlhka špinavé šedohndý, za sucha šed okrový, hladký, lesklý,

jakoby hedváb., na okr. pomakáním ervenohndý. T. zdélí pr. kl.,

I cm ti., dole zvolna nkdy velmi znan hlízovit napuchlý (až

3 cm), tuhý, s botkou límcovit okonenou, hndý, hrub hedváb,

vláknitý, pomakáním ervenohndý. L. proídlé, velice šir., mén
ti., bich., u t. zaoblené, temné hndé, pomakáním ernající. Duž.

blošedá, slab páchnoucí. Výtr. krátce široce ellipt., žlutohndé,

malé, 5
—6 u.

V starých borových lesích u Hrusic, 9, 1916; buiny u Jevan. — Podivný

druh, soudím, že z píbuz. H. rubricosa.

H. conica sp. n. V. kušelovitý. Kl. 4—7 cm, tence mas., dlouho

kuželox'.. pak rozlož. .? dlouhým, velkým, tupýiit. Ini/iýin zobanem,

hiladký, lysý, skoro hedváb., radiáln hust vrásitý, hygrof., za

vlhka kaštanov hndý, za sucha žemlov hndavý, v mládí na okr.

svtle vlásenitý. T. velice dl., stejn ti. (5
—8 mm), blav hedváb,

vlákn., asto potoený. Kortina záhy mizící. L. svtle žemlové, pak
skoicové a hnd skvrnité, husté, dosti tenké, na ostí trochu

zoubkaté, šir. pirostlé, mlce vykroj. Výtr. ellipt., y
—

8//.

V starém jedlovém lese na He u Tehova, v koloniích, 9, 1914.
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H. patcriíítrmis l"r. iS^^S. I', iiasákiý. Kl. 4—5 cm, tup zaoblen

zvoncov.. pak rozlož, s sir., nízkým hrbolem, velmi hys^rof.. za

\Ihka živ kastám )v hndý, za sucha žemlov hndý s temným ste-

dem. T. velmi dl.. 5
—8 mm ti., sotva dole ztluštlý, bled špinav

hndý, blav hedváb, vlákn., pak hndý, bez vela. L. dosti šir.,

husté, icuké, šir. pipojené a skoro sbíhavé, nejprv svtle žemlové,

pak skoro šafránové rezavé, na zubatém ostí bledé. Duž. špinavá,

bez zápachu. Výtr. ellipt.. 7
—8 .".

\' listnat. i jehlinat. lesích vzácn. 8—9. Posud pouze v háji pod Stru-

h;rnvem.

H. lacvispora sp. n. /'. liladkovýtrusný. •!<.]. 5
—8 cm, dosti mas.,

rozlož, s vyniklým, tupým. šir. hrbolem, na okr. oste zlomený a

kortinou leskle hedváb., hygrof., za vlhka neisté okrové hnédý, bez

pros\-. 1., za sucha špinavé žemlové lvový, s tmavším stedem, hladký,

lysý. T. (11.. dole zúžený, asi i cm ti., hrubé vláknité se trhající,

zevné nejvýš leskle hedváb, vlákn., lysý, bez kortiny a vela, neisté

okrové hledavý. Kortina v mládí mocná, bílá. L. šir. bich., hust,
u t. vykroj., nejprv bledav krémové, pak naolivovéle hnédavé. r»už.

neist blavá. l^ez zápachu. \'ýtr. malé, mandlov., bledé nažloutlé,

hladké, 5
—8 .".

Jednotlivé v lilubokém mechu na kraji sir.íšeného lesa u Hrusic. 9, 1919-

Zevnjikeni pipomíná Tel. hinnulea, ale nemá kroužku a má tenké, hlínové 1.

a jiné vytr. Také ped. jest píbuz., ale dojista rozdílný.

H. jubarina Fr. 1838. V. lesklý. Kl. 4—5 cm. tup hrbolat

zvoncov., pravid.. tence mas., velmi hygrof., hladký, skoro hedváb,

lesklý, žlutavé skoicový, na okr. hedváb, žlut lemovaný, za sucha

skoro žlutý, velmi lesklý. T. velmi dl., stejn ti. (4
—6 mm), rovný,

elast. pevný, hedváb, vláknitý, bledé žlutavý, pak nahndlý, v stáí
beze vší kortiny. L. nehusté, šafránové skoicové, se žlutým ostím,
široké, široce vykroj, a zetelné sbíhavé. Duž. žlutav krémová, ne-

vonná. \'ýtr. tup ellipt., c—y «.

V jehlinat. lesích u Mnichovic, Jevan a ían v srpnu dosti hojn. Ricken

praví, že jest nehygrot., o emž jiní autoi se nezmiiíují.

(i) Klobouk nejvýš 4 cm z' pr. široký.
H. isabclliiia Batsch. 1783. V. isabellový. Drobný, kl. 3—4 cm.

v mládi kuželov. vejitý, pak rozlož, a hrbolatý, hladk-ý, tence mas.,
medové žlutý, hedváb, lesklý, hygrof. T. dlouhý, dole neztluštlý,
rovný neb i pokivený. 4—8 mm ti., žlutý, vláknitý. Kortina v mládí
citrónová. L. žluté, pak rezavé žluté, dosti proídlé, šir.. nestejn
šir.. bichaté. Duž. žlutavá, edkA'ikou páchnoucí. \'ýtr. široce a
krátce ellipt.. lo— 1 1 ^.
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A' lesích jehlinat. mezi mechem pospolit. 8— lo. U Radotína hojn,

Ondejov. Mnichovice.

H. milvina Fr. 1838. V. svtle žemlový. Kl. 3
—

5 cm, tup zvoncov.,

pra\'id., asto s malým, tupým hrbolem, tence mas., velmi hygrof.,

za vlhka temn olivov hndý, s prosv. 1. pi okr., za sucha svtle

žemlový nebo hnd lískový, hladký, skorO' lesklý, na okr. zvlášt

v mládí j- hled hedváb, vláknivem. T. sotva delší pr. kl, asi i cm
ti., tvrdý, pevný, hndavý, hladký, bílými vlákny blavý na povrchu,
dole mírn ztluštlý, na basi s bílou botko-u bez kroužku. L. proídlé,

u t. vykrojené a trochu sbíhavé, velmi široké, nejprv hled okrové,

pak olivov hndé. Duž. špinav bledá, s odstínem olivovým, ne-

vonná. Výtr. nestejn veliké, ellipt., 7
—

1 í
/•'.

\' tráv na vápencových pastvinách na kopcích u Radotína ve spolenosti

žampion daleko mimo les. 8—9. V buinách u Jevan. Nemohu urit íci, je-lí

Friesv druli totožný, ale blízce píbuzný s naší houbou jest jist.

H. fuscoolivacea sp. n. J\ hnd olivový. Velký, mas., kl. 5
— 10 cm,

z^•onoov. sklen., .s' tupým širokým, ernohndým hrbolem, hladký,

lysý, jen na velice ostrém okr. v mládí špinav hedváb, vlákn., pak

podle okr. s i
—2 zónami, velmi hygrof., za vlhka temn hnd oli-

vový, neslizký, s prosv. 1. pi okr., za sucha špinav dubov okrový
s hndým temenem. T. pevný, massivní, nejmén i cm ti., dole

vždy velice napuchlý (až 2 cm), hrub vlákn. a mrtnatý, nahoe

špinavý, dole šed okrový. L. velmi proídlé, šir., tlusté, bich., hlu-

boce u t. vykroj., olivov hndé, na ostí blavé. Duž. šed okrová,

skoro bez zápachu. Výtr. mandlov., hrub bradavité, 8—10 /'.

Jednotliv v listnatém háji u Mirešovic (Mnichov.), 7, 1919. — Jest

zbarvením nápadná, velká houba, z píbuz. H. uracea Fr. a ped., ale tyto ob
jsou menší, ona s velkými výtr., tato žlut žemlová.

H. hygrophana sp. n. f'\ vodomilný. Menší, velmi hygrof., za

sucha žlutý. Kl. 3^
—

5 cm,, ploše sklen., tence mas., velmi hygrof.,

za vlhka kávov hndý s útlým olivov žlutavým vlášenim, za sucha

žlutý, hladký, lysý, nkdy propíchaný. T. blavý s odstínem žlu-

tavým, asi I cm ti., dole sotva ztluštlý, sotva delší pr. kl., útle

leskle vlákn. L. nejprv olivov žlutavé, pak kaštanov hndé, se žlu-

tavým útle vroubkovaným ostím, proídlé, tlusté, velmi šir. bich.,

k t. zúžené. Duž. v kl. bledavá, slab na vzduchu hndnoucí, ne-

vonná. Výtr. mandlov., 7—8 /;.

V listnatých hájích (vápno) u Karlštejna v ervenci 1916. — Jest nápadná
mnním barvy kl. za sucha. Jist blízce píbuzná H. milvina.

H. leonina sp. n. V. lví. Kl. 3
—

4 cm, dosti tlust a ztuha mas., za-

oblen zvoncov., pak rozlož, se sotva vyniklým širokým hrbolem,
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s dlouho jKnlvin. okr., hladký, lysý, ^a sucha žemlové ucho lví barvy,

v mládí se svtle vláknitým okr., za vlhka kaštanov hndý, ale bez

prosv. 1. T. tuhý, krátký, asi i cm ti., dole mírn vetenovit ztlu-

štlý, útle hedváb, bíle vlákn., bez vela a kroužku. L. dosti proídlé,

tenké, šir., širokým úhlem vykroj, a vždy trochu sbíhavé. na ble-

davém ostí trochu zubaté, v mládí olivov skoicové, v stáí svtle

skoicové. Duž. špinavá, nevonná. Výtr. nápadn malé, bledoiince

žlutavé, podlouhle ellipt., 5
—6 //.

V smíšeném lese u Hrusické cilielnj- v ervenci 1916.
— Jest píbuzný

H. milvina.

H. Valentini sp. n. F. Valentinv. Drobný, hndý, trsnatý. Kl.

2—4 cm. tence mas., v mládí tup zvoncov. jt okr. drobn asnatým
a zlomeným, dlouho rezavou korinou vnený, hladký, šedohndý,

málo hy^rof. T. ze širší base nahoru zvolna ztenený, hladký,

svtle žlutošedavý, ,? nkolika bílými plstnatými páskami, na basi

také bíle plstnatý. L. svtle skoicové, široce pirostlé, proídlé.

\^ýtr. široce a krátce ellipt., 10 fi.

Na lesní písité pd mezi mechem u Tebon v srpnu 1915 sbíral p. .

Valent. Weinzettl. — Jest sice dobe charakterisován, ale nevím ani, kam by

ml býti blíže zaadn. Pipomíná také r. Telamonia.

b) Ten bílý.

cc) Druhy velké i menší, kl. více mén hndý, šedohndý
neb žemlový za sucha bledý, t. bez odstínu fialového.

H. candelaris Fr. 1838. r. parabolický. Nejvtší druh. z této sekce,

hndý, lysý. Kl. 5
— 10 cm, dlouho parabolický, pak rozlož, se šir.,

oblým hrbolem, uprosted velmi mas., ale na okr. tenký a ostrý,

hygrof., za vlhka kaštanov hndý, mastn lesklý, hladký, na okr.

s prosv. /., za sucha lískov žemlový a vynikle kruhatý, v mládí na

samém okr. bíle plstnatý. L. dosti husté, tenké, šir., obloukem na

t. sbíhavé, svtle okrov hndé, v mládí bledé. T. pevný, válcov.,

na basi koenovit zúžený, hedváb, vlákn., dole hndý, nahoe b-

lavý, beze vší kortiny. Kort. v mládí sporá, bílá. Duž. hndá, vod-

natá, bez zápachu. \'ýtr. ellipt., šikmo na basi stáž., 10.".

\ mechatin na Plechái u Mnichovic na podzim hojn co rok, v lesích

u elákovic a I^ysc, Budjovice (Šim.), Jílové (Mašek).

H. Poncae sp. n. V. Poncové. Kl. 5
—8 cm, dosti mas., tup

zvoncov. kuželov., se zlomeným okr., pak rozlož, a široce hrbol.,

velmi hygrof., za vlhka tmav šedohndý, za sucha svtle šedoko-

žový, nejvýš hladký' a slizký, na okr. pak trhaný. T. pomrn tlustý,
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pevný, pak dutý, i— 1>4 cm ti., asto simiklý. hile pejemn hedváb,

vlaku., hladký, beze vsí kortin}'. dole trochu ztlustlý a koenující.
L. hlínov hndavé, sir. pirostlé, proídlé, na ostí bílé. Duž. bledá,

v kl. sedává, bez zápachu. \'ýtr. nestejnostrann mandlov., 9
— it //.

V jehlinat. lesich u Opona sltírala dr. Poncová v srpnu 1915. — Jest

píbuzný pedešlému, ale zbarvením a hladkým kl. rozdílný.

H. sordida sp. n. V. špiiiavý. Kl. 2—6 cm. dosti tlusté mas., tup
zvoncov. kuželov., ale sotva hrbol., nkd)' na temeni pišpiatlý,
na okr. oste zlomený a bílou kortinou vlásenitý, hladký, lysý, ale

neslizký, velmi hygrof., za vlhka špinav hnd hlínošedý, bez prosv.

1.. za sucha špinav bled okrový, až nažloutle okrový, na temeni

osmahlý, útle radiáln svraskalý, lesklý, na okr. astO' zprohýbaný.

Kortina bledá, hojná. T. sotva delši pr. kl., 4— 10 mm ti., dole

sotva ztluštlý, vždy trochu zahnutý, pevný, na basi nkdy koeno-

vit zúžený, vycpaný, hladký, špinav blavý, dole pomakáním
hndnouci, útle leskle vláknitý, s bledou duž. L. proidlé, sir., tlusté,

u t. široce vykrojené, nejprv bled špinavé, pak smutn hlínov re-

zavé, s bílým ostím. Výtr. zeteln mandlov., rezavé, 8— 10 .".

Duž. páchne siln sladce aromaticky.

v lesích hlavn jehlinat., ale také listnat. od asného jara (bezna) až

do konce kvtna v nižších a stedních polohách Cech všude velmi hojný. Bud

jednotliv, ale také po 2—4 v trsech. Mní se znan velikostí, kl. dosahuje

nkdy i 6 cm v pr. Bolkovy kroužek není nikdy vyvinut. Kl. mívá v stáí

okrajní zónu. Nemá nikdy nieho fialového. Vn jest vždy nápadná.

H. armeniaca Schaeff. 1770. V. merukový. Kl. 5
— 10 cm, mas.,

ploše sklen., široce tup hrbolatý, hladký, lesklý, velmi hygrof., za

vlhka medov žemlový, na okr. bíle hedváb., za sucha blav kozový,

"trhaný. T. delši pr. kl., stejn tlustý (i cm), solidní, elast., brzo

dutý, hedváb, bíle vláknitý, s bílou kortinou, záhy mizící, na basi

s více mén zetelnou botkou a prstencem. L. htisté, nejprv bled

okrové, pak bled skoicové. Duž. blavá, mírná, houbov vonná.

Výtr. šir. ellipt., šikmo stáž., skorO' mandlov., 9
— 10 ,"•

\' jehlinat. lesích v let a na podzim všude rozšíený dnili. Kl. má skoro

týž tvar a barvu jako opnky.

H. radicans sp. n. f. koenující. Rigidn mas., bled kozový. Kl.

4—6 cm, tup kuželov., pak rozlož, s nízkým, tupým hrb:>lem,

dlouho s tenkým, ostrým, bíle vlásenitým, zlomeným okr., hygrof.,

za vlhka smutn bled okrový, se sotva prosv. 1. na samém okr., za

sucha bled košový, hladký, ale matný, obyejn siln excentrický.

T. málo delši pr. kl., asi i cm ti., rigidní, solidní, dole slab ztlu-
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štlý a t' (iíoiihý koen protáhlý. blosUi hladce hedváb., bez vela,

],. ílosti úzké. husté, ku t. zvolna zúžené, nevykrojené, bled okrové

rezavé, na ostí bílé. l^nž. neist bílá. nevonná. \^ýtr. význan
luaiidlov., 8—lo //.

asto v tr^ccli. \ sucli smriné v jc-lilii n Mj-šlina hojné, 7, i'ji>)-
—

Jest i)ibuzná ped., nie jinak zbarvená. Xemá nic /.lutého ani medového.

H. pulcherrima sp. n. V. pekrásný. Kl. 2—4 cm, tup zvoncov.

sklen., asto nepravící., dosti tlust mas., uiatný, velice hy^rof., za

vlhka i sucha záivé oranžové cihlový, bez prosv. 1., na okr. bez vlá-

šení, na temeni jakoby jinovatkou nadechlý, na samém okr. s bílým

úzkým lemem. T. dvakrát delší pr. kl., 5
— 10 mm ti., isté bílý,

dole vždy nápadné houbovité- mékký a bílou, matnou botkou obdaný.

].. sir., bled žemlové. \^ýtr. kulov., bledé žlutavé, hladké, 5
—í) ,"

Bez vn.
V smrkovém lese u ían v íjnu 1919 sbíral Rohlena. — Jest pekrásná

houba, myslím, že z píbuz. H. albicaulis. Také H. diluta bj- mohla býti po-

rovnávána.

H. albicaulis sp. n. F. bélonohý. JNIenší, hygrof. druh, s ist

bílým t. Kl. 2—4 cm, dosti mas., kuželov. zvoncov., pak rozlož.

.? tupým, asto jemné vmáklým hrbolem, v mládí na okr. znan
podvin.. siln hygrof., hladký, za vlhka žlut žemlový, za sucha sv-

tlejší, ^- tmavou okraj)ií zónou, lesklý. T. sotva delší pr. kl.. asi

1 cm ti., snhobílý, hladký, lysý, beze vší kortiny a botky, dol
znan ztluštlý. Kortina v mládí sporá, bledá. L. proídlé, pi-

rostlé, sotva vykrojené, bledé, pak svtle žemlové. Duž. svtle žem-

lová, l)ez chuti a zápachu. \'ýtr. kulovité ellipt., 5
—6 <».

\' holých, suchých smrinách nad Radotínem v ervnu 19 14, v buinách

u Jevan v srpnu, n Habru, Roblína, Karlštejna. — Jest hygrof. centricky jako

opnk}\ Xýznaná jest záivá barva kl. Jest pibuz. H. armeniaca, ale menší

a V7x\\ bez vela. Také tvar výtr. jest pozoruhodný.

H. roblinensis sp. n. P'. roblínský. Drobný, kl. okrový, t. ist

bílý. Kl. j>i-
—

3 cm. dosti mas., tup kuželov. zvoncov., hladký,

skoro leskl v. na okr. zlomenv. hvg-rof.. za vlhka hndv s odstínem

ržovým, za sucha okrový (beze vší žlutej. T. sotva delší pr. kl.,

sotva I cm ti., dole málo ztluštlý a vždy koenující, pevný, tvrdý,

hladce útle vlákn.. isté bílý. L. husté, tenké, svtle bledé okrové,

v mládí bledé. Duž. bledá, l)ez vUn. \'ýtr. mandlov., svtle

žluté, 10 .".

A' starém, smrkovém lese u Roblína na vápn, pospolit, 7, 191 5. Jest

píbuzná H. crugata, ale daleko menší.
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H. odorata sp. n. J\ z'oiiiiý. Zevnjšek a velikost a>i jakn u H.

armeniaca. KL 3
—O cm, tence mas., tnpe ku/.elov. zvnncov., ijak

rozlož., s nízkým hrbolem, se zlomeným okr., hygrof.. za vlhka še-

dohndý s okr. bíle hedváb, a prosv. /., za sucha šedohlavý s tmav-

ším temenem nebo blav žemlo'V3% hladký, hedváb, lesklý, vhiy
s roztrhanou pokožkou (jako n Inocylie), na ostrém okr. \!nít ka-

deavý. T. o málo delší pr. kl., asi i cm ti., do-le sotva ztluštlý,

vždy v koen prodloužený, tvrdý, pevný, hedváb, vláknitý, nkdy
dole se zetelnou botkou. L. nejvýš široké a velice proídlé, vždy
nkteré vidlené, u t. široce vykroj., nejprv hled žemlové, pak hli-

nožlntavé. Duž. bílá. Výtr. kulaté, 8—9 />. \'oui siln píjemn jako
J^^iola odorata.

V starém, stoletém boru na Hiire u Tehova, 9, 1915, v lialiinách pod
Striihaovem.

H. acetosa sp. n. í'. kyselý. J^ždy trsnatý. KI. 5
—8 cm, kuželov.

zvoncov., tupý, ^' oste zlomeným okr., pak rozlož., ,? kuželovitým

lirbol., tence mas., v mládí dlouho kortino^vou plstí potažený, slab

hygrof., za vlhka svtle okrov žlutavý, s málo prosv. 1. pi okr., za

sucha blaz' nažloutlý, v stái význan hrub radiáln vrásitý. T.
velice dlouhý, asi i cm ti., hrub leskle blostn víiknitý a také podél

se trhající, na basi dlouze ztenený. L. u t. zaol)lené, svtle okrov

rezavé, na ostí blavé, proídlé a velmi šir., tlusté. Celá houba voní

siln oste kysele. Výtr. žlutohndé, vejitoellipt., 8— lo /'. Kortina

\' mládí sporá, rezavá. Duž. bledá, mírná.

\' starých listnatých lesích v polohách podhorských vzácn, 8—o. Pod

Pecným u r)ndíejova, u Kunic, Slap, .Strašíc, Dobíše. — Jest výborn cha-

rakterisovaný a lehce poznatelný druh.

H. globispora sp. n. V. kulatovýtrusný. Kl. 3
—

5 cm. tence mas.,

kuželov., na temeni uat}" neb i s nasazenou špikou, .s- okr. široce

zlomeným, vždy kadeav vlnitým a kortinov mrtnatým, velmi

hygrof., za vlhka hndý bez prosv. 1., za sucha žemloxý. T. dvakrát

delší pr. kl., vždy pokivený, 4
—

5 mm ti., asto smákly, k basí

zvolna ztenený, ist bílý, mkce nirtuaf vláknitý. L. šir. bich.,

husté, svtle žemlov okrové, na bílém ostí zubaté, na i)loše ]>ín
rugosní. \'ýtr. skoro kulaté, svtle žlui, malé, 5

—6». Duž. bledá,

oste siln páchnoucí.
Na kraji smrkového lesa n Struhaova v ervenci 19 iC). — }vM píbuzný

dílem násled., dílem Pí. scandcns, ale od obou hned kulatými výtr. rozdílný.

H. umbonata sp. n. J\ pupkatý. Kl. 3
—

5 cm, tence mas., nejprv

kuželov.. pak rozlož., se zlomeným a i' ndádí bíle lemo-raným okr.,
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<e stcí/iinu, rovné ufatým a vmáklým neb i zobaiiitýiii lirholcin,

velice hygrof., za vlhka hndý, za sucha leskle, hladce kozové žem-

lový, velice trhavý,- pn usychání radiáln strakatý. T. dl.. asi

1 cm ti., k basi zúžený, obyejné smákly, mékce inéclioi'itý. bílý,

mkce vláknitý, ale nelesklý, bez kortiny a vela. L. nejprv svtle

žemlov, pak skoicov, velmi .šir. bi^ich., na osti bledši, proidl.
Diiž. bledá, kysele páchnoucí. \'ýtr. ellipt., 9

— 10 /(.

V starém smrkovém lese pod Pecnj'm, u Ondejova, v trsech, 8, 1913.
—

Jest pihuzny 11. arniciiiaca a H. erugata. Teba ješt dále sledovati.

'i) Druhy z'esmés statnéjší, s napuchlými ti-.. :::a Z'lhka

s krásné kaštanovým, í:a sucha hnérlým neb žemlovým
kl. a s t. nkdy v mládí slabé nafialovélým.

H. dihita Pers. 1801. V. kaštanové ervený. Kl. 5
—y cm, tup

zvoncov., pak rozlož. ,s- širokým neb ufatým. hrboleui, se zlomoiým
neb velice podvin. ostrým, úzce bíle vlásenitým, kadeavé lalonatým

okr., velmi hygrof., za vlhka krásné temné kaštanové ervený neb

hndý, mastn lesklý bez prosv. 1., za sucha si'étle éervenohnédý,

hladký, lysý, na temeni velmi tlust mas., na okr. tenký. T. sotva

delši pr. kl., i3^—2 cm ti., dole slab ztluštlý, pevný, soJidní. bílý,

leskle vláknitý, v mládí se sotva znatelným odstínem fialovým,

s bílou kortinou, sotva zanechávající kroužek. L. nejprv bled žem-

lové, pak liškov žemlové, konen skoicové, proídlé, široce v}
-

krojené, trochu sbíhavé, sir., ale nemnoho tlusté. Duž. sotva vonná.

Výtr. kulovité, 5
—6.

\ yhradn v dubinách a hahinácli, tak na l^lechái a Boukalov stráni

u Mnichov., u Jevan, na He u Tehova, habiny u Kunic, Struhaova, Cern.

Kostelce. Jest krásná a lehce poznatelná houba. T. mivá asto hlubokou brázdu.

H. erugata Weinm. 1836. V. podobný. Podobný a píbuzný ná-

sled. Kl. 4
—8 cm, tup zvoncov., pak rozlož, s nízkým, tu])ým

hrbolem, hladký, h'sý, na okr. dlouho bíle vlásenitý, z'elice hygrof.,

za \lhka žemlové svétle Iniédý, za sucha svtle žemlový. T. sotva

delší pr. kl.. asi 1 cm ti., dole slab ztluštlý, neist bílý, nkdy se

slabounkým odstínem fialovým, hrubé vlaku, a vláknité se trhající.

K. dosti husté. šir.. nejprv bledé žemlové, pak rezavé, se svtlým,

trochu vroubkovaným ostím. Duž. liledá, bez chuti a vn. Výtr.

svtle žluté, ellipt., 8—
'.) ./.-.

\' smrinách nad Menicemi, v Potoinách u Mnichov., Strašíce. 8—o.

Od FJ. subferrugin. se liší svtlejším zbarvením kl.. nedostatkem fialové barvy,

m.én ztluštlým t. Rozhodn však jsou H. diluta, illumina, erugata, suber-
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ruginea, privigna a imbuta velice si píbuzný a snad jechiou nkteré z nich

musí padnouti. Bataille spojuje v jedno H. diluta a H. crugata, což s ohledem

na výtr. není možno.

H. subferruginea Batsch. 1783. V. kaštanový. Kl. 4— t2 cm, vcd-

nat mas., nízce zvnncov. sklen., .y šir., nízkým, tupým Jirboleni a se

zlomeným, bíle vlásenitým okr., mastn hladký, hedváb, lesklý,

velmi hygrof., za vlhka erven kaštanový, bez prosv. 1., za sucha

žlut žemlový, v stáí na okr. vlnkat brázditý. Tr. o málo delší ])r.

kl.. uprosted 1—2 cm ti., k basi zvolna v hlízu tlustuu, mkce hou-

bovitou, nepravideln hrbolatou ztluštlý, ist bílý, v mládí s ná-

dechem fialo'vým. I., husté, tenké, asto lehlé, u t. zúžen, vykroj,

a trochu sbíhav, šir. bich., nejprv bledé okrové, pak jasné rezazh'.

Duž. bílá, v t. s nádechem fialovým, se slabým, pryskyicným aro-

mátem. Výtr. rezav, šir. ellipt. mandlov., 8— 10 /(.

V lesích jehlinat. nebo i v buinách, hlavn v podhorských polohách vše-

obecn rozšíený, a ne obecný, krásný druh. 8— jo. U Habru, Jevan, nn .Sá-

zav, er. Kostelec, StraŠice, íany. Tehov, Cckanice, Rožmitál, Šumava.

Nkdy bývá i slab botka na t. naznaena.

H. ochraceoleonina sp. n. V. okrové žemlový. Zjev Tel. hinnulea.

Kl. 2—5 cm, široce zvoncov. sklen., tupý neb i s nasazenou bra-

davkou, hladký, lysý, skoro lesklý, pravid., na okr. s vlášením,

hygrof., za vlhka špinav hndý s trochu prosv. 1., za sucha 7'v-

znané okrové žemlový. T. ro^vný, dole neztluštlý, špinav bílý,

sotva I cm ti., hrubé vlákn. a podl se trhající, hladký, lesklý.

L. dosti hust, u t. mlce vykroj., šir., bledé okrové s bélavým,

skoro zoubkatým ostím. Duž. blav okrová, nevonná. Výtr. svtle

žlut, ellipt., 7
—8 /'.

V lesích u Habru a Jcvan rozšíený, 8—9. — Nemže býti H. crugata,

s níž jsem ji divé stotožoval. Teba dále sledovati.

H. pseudoinoloraa sp. n. J\ veliký. Statný, veliký, mas. druh. Kl.

5
— 12 cm, pravid. sklen., s nízkým, šir., tupým hrbolem, v niláili

s okr. l)le(l vlásenitým a lázce zlomieným, v stáí trochu vlnkalxní,

hygrof., za vlhka temné kaštanové hndý (l)ez tonu fialov.), se slab

prosv. 1. pi okr., hladký, mastn lesklý, za sucha neisté okrovv.

T. delší pr. kl., nahoe i cm ti., dole v napuchlou, až 3 eni v pr.

tlustou hlízu ztluštlý, velice tvrdý a pevný, neisté okrové bledý

(bez tonu fialov.), hladce, útle vlákn. L. velice proídlé, velice šir.

(až 2 cm) a tlusté, u t. hlubokým úhlem vykrojené, temné šed

okrov hndé, s bledším ostím, v stái temn hnd rezavé. Duž.

šedavé okrová, bez zápachu. A'ýtr. šir. mandlov., hrub bradavc ,

12—14 //.
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\'ždy ve sir.rináoh jednotliv nebo i po 2—3 v trsech. V okolí (Jnde-

jcva, Jevan, Mnichovic, Ccrn. Kostelce, na Sázav asto v srpnu a záí. Statný.

lehce poznatelnv druli, pipomínající r. Inoloma. Patí do píbuz. H. subfer-

rupíinca, s nimž jej autoi bezpochyby matou. Od 11. subfer. se ale liší na

l>r\ni pniilcd.

H. privigna Fr. 1824. í '. pastorhový. Kl. 5
—8 cm, tupé zvoncov..

s sir. hrljoleni, na okr. astd zprohýl)aný, uprosted tlust mas..

hyj,a-ot.. kaštanov hndý, mastn lesklý, hladký, za sucha hndý,
asto rozpukaný,' v mkidí na okr. bíle vlásenitý. T. sotva delší pr.

kl., I— lYz cm ti., dol znan kyjovit stlnštlý, elast. houbovitý.

bily, v mládí nahoe trochu fialov nadechlý, mkce vlákn., asto

s vyvinutou bílou botkou a botkovou páskou. L. svtle žemlové, pak

svtle skoicové, s bílým ostím. Kortina bílá. Duž. v kl. hndavá,
v t. špinavá, slab aromatická. Výtr. 'ellipt., 8—g n.

\ lesích všelio druhu nehojn. Pecny u Ondejova, 8, 1915.

H. sericea sj!. n. V. hedvábný. \'eliký, mas., nachov ernohndý,
hedvábn lesklý. Kl. 3

—
7 cm, tlust mas., dlouze tup kuželov.

zvoncov., s velikým, tupým hrbolem a s okr. ostrým, d.)l- sehnu-

tým, velmi hyj^roí., za vlhka tmav kaštanový, siln hedvábn lesklý,

hladký, za sucha košov hndavý. T. delší pr. kl.. nahoe i cm ti.,

dole zvolna siln napuchlý, blavý, hrub hnd vláknitý, bez kor-

tiny a vela. L. velmi proidlé, velmi tlusté, sir., hrubé, šir. pirostlé,

ale záhy utržené, nestejn šir., od t. k okr. zvolna zúžené, nejprv

skoicové, pak špinav temn hndé. \'<tr. mandlov., 8— 10 /». Duž.

špinav žemlová, v liasi t. skoro erná, nevonná. Celá houlia 7' stáí

zerná jak úhel.

y listnatých hájích vzácn, 8—9. Xa Boukalov stráni u 2^1nicliuvic co

rok hojn. Kožený vrch u Ondejova, Kutná Hora (Hejny). — Krásná a

lehce poznatelná houba. Vo barv fialové není ani stopy. \ iz také ernavý druh

H. crassifolia, jež jest hndá a má menší výtr. a útle hladce vlákn. t.

H. inflata sp. n. í'. nodmutý. Kompaktn mas., ale malý, kl. 3 až

5 cm, pravid. sklen., obyejn s malým hrbolem, hladký, lysý,

v mládí na okr. blav hedváb., dosti hyg-ro., za vlhka ern kašta-

nový, za sucha hndý s tonem kaštanovým. T. sotva delší pr. kl.,

nahoe asi i cm ti., dol siln nadnuit hlízovit zthištlý (až 3V> cm
v pr.). konen uvnit dutý, pevný, na povrchu vláknit špinav b-
lavý, l^ez kroužku, l)ez tonu fialového. Duž. špinav blavá, slab

páchnoucí. L. v mládí bledé, pak hlínov rezavé, proidlé, fhisté,

velmi široké, u t. vykrojené, na ()stí bledé. \'ýtr. kulov. vejité,

velké, 10— 13 //.
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Jednotliv nebo po 2—3 v smrkovém lese na vápn u Rol)lína hojn
v kvtnu 1919.

— Jest píbuzná H. subferruginea, firma Fr., privigna, ale

se žádnou se úpln neshoduje. Zvlášt malými rozmry se ode všecli liší.

H. squamosomarginata sp. n. J\ lemovaný. Zjev Telam. hinnulea,

jen o nco menší. Kl. 4
—

5 cm, zvoiícov. sklen., na temeni vmáklý,
na okr. zlomený, hygrof., za vlhka okroiv nahndlý bez prosv. 1., za

sucha bled okrcwý, radiáln Jiriib riif^osní, holeni kraje se širokou

zónou jemnýeh odstálých plsfiiafých šupinek. T. mák) delší ])v. kl.,

8— IQ mm ti., dole sotva ztluštlý, dosti tvrdý, pevný, ist hily,

nahoe s nádechem fialovým, bez kroužku. T.. nejprv bled pleové,

pak hlínov okrové, velmi široce l)ich., velmi proidlé, tenké, u t.

zaoblené. Duž. bílá, slab edkviko^v páchnouc! . \'ýtr. široce

mandlov., žluté, mírn bradavkat, 8—9 /'.

V starém borovém lese pod Koženým vrchem ve spolenosti klouzk,

9, 1919. Jest píbuz. dílem H. subferrug., dílem H. imbuta. Zóna okrajní ne-

sestává z kortinových vláken, jak to u píbuz. druh bv\á, nýbrž z plsfovitých

odstálých šupinek, jak to bývá u r. Dermocybe. Proto by se mohl také klásti

k tomuto rodu — ale jest hygrof.

c) í' mládí nkterá eást fialová.

H. imbuta Fr. 1838. V. zvlhlý. Kl. 3
—

5 cm, dosti pevn mas., za-

oblen sklen., sotva nízce hrbok, hladký, lysý, málo hygrof., za vlhka

hndý, za sucha hled žemlový, pi okr. lilákov nabhlý a l)led

vlásenitý. T. bílý, ale dole i nahoe lilákov nadeehlý, uprosted asi

I cm ti., dole slab ztluštlý, hladký, lysý, bez vela. L. proidlé, ve-

lice šir., bich., nejprv hled lilákov, pak svtle skoicov, se sv-

tlým ostím. Duž. bílá, bez vn a chuti. Výtr. rezavé, elllípt., 8
—

9,"-

y listnat. i jehlinat. lesích vzácn, 8, 1916. U Kunic, Struhaova. asto

trsnatý.

H. saturnina Fr. 1821. /'. sai umový. Menší druh, s ixlstínem

fialovým. Kl. 4
—6 cm, zvoincov. rozlož., sotva tup hrbol., na okr.

trhavý, tence anas., velmi hygrof., za vlhka temn až ern kašta-

nov hndý s odstínem fialovým, za sucha svtle hndý, lesklý,

hladký, na okr. stíbit vláknitý. T. bled fialový, hedváb, vlákn.

s mizivoiu kortinou, málo delší pr. kl., sotva i cm ti., dole sotva

ztluštlý. L. fialové, pak skoicov šedavé, tenké, proídlé, neširoké,

mlce a málo vykroj., zeteln sbihavé. Duž. v kl. i t. fialová, siln

edkvikov páchnoucí. Výtr. mandlov., syt medové, jemn bra-

diav., 8—9 ft.

y listnat. lesích vzácn, asto v trsech a koloniích. 5
— 10. IMechá

u Mnich., Chuchelský háj, Hvzda (Zv), Karlštejn, Roblín. Ricken udává píliš

velké rozmry a praví, že nepáchne.
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H. livor !•>. 1838. l\ šedé olivový. \'elikost a zjev Telam. himnil.,

ale jinak zbarvený. Kl. 4—6 cm, dosti mas., rozlož, tup nízce

hrl)ol., hygrof., za vlhka šed tmavohndý, za sucha šedé olivové

hndavý, hladký, lesklý, jemn zvlášt k okr. bíle vláknitý. Tr. delší

pr. kl., asi i cm il., na basi skoro kulovit ztluštlý a mocnou bílou

plstí obalený, pevný, hrub vlákn. (strakat), špinav šedavý, na-

hoe lilákový, s duž. lilákovou. L. dosti husté, tenké, šir., u t. široce

vykrojené, nejprv hled okrové, pak skoicové, na zubatém osií

bílé. Duž. v kl. špinavá, bez vn. Výtr. vejitokul., syt žluté.

7
—8 /'.

\' lesícli všeho druhu koleni jVInichovic dosti asto (hlavn u Kunic),

8— 9. Zbarvením jest dobe vj-znaen, ale tžko íci, je-li Friesúv druh totožný,

když autor výtr. nepopsal. Také jiným autorm jest špatn znám.

H. cypriaca Fr. 1838. V. cyprický. Menší druh kaštanový, s od-

stínem fialovým. Kl. 3
—

5 cm, tup kuželov. zvoncov., se zlomeným,

okr., pak rozlož, s nízkým, tupým hrbolem, kaštanové hndý, velmi

hygrof., za sucha liškov hndý, na ostrém okr. vlnit asnatý, bíle

vlásenitý. T. sotva delší pr. kl., asi i cm ti., stejnomrn válcov.,

blav leskle vlákn., na basi bíle plstnatý, na konci nafialovlý, záhy

dutý. L. nejprv neisté lilákové, pak rezav hndé, dosti husté,

tlusté, velmi šir., u t. hluboce vykroj, a krátce sbíhavé. Duž. v t.

fialová, pak ale jako v kl. špinav hndavá, edkvikou páchnoucí.

Výtv. tupé ellipt., 8—g //.

Na Plechái v íjnu 1915. — Jest ovšem blízce píbuz. H. saturnina, ale

není tak fialový a výtr. nejsou mandlov.

H. silurica sp. n. V. silurský. Kl. 3
—4 cm, ztuha a tlust mas., tup

kuželov., se zlomeným okr., pak rozlož, s nízkým, tupým hrbol.,

velmi hygrof., za vlhka hndý, za sucha svtle devové hndavý,
skoro hedváb, lesklý, zvlášt mladší stíbité ojínný. T. málo delší

pr. kl., asi i cm ti., dole neztluštlý a vždy zahnutý, hladký, lysý,

útle vlákn., nejprv bílý se slabým tonem fialovým, pak nahndle

osmahlý. L. husté, dosti úzké, u t. vykrojené, nejprv nafialovlé,

pak rezavé šed okrové. Duž. skoro bílá, bez zápachu. \"ýtr. ellipt.,

žluté, skoro hladké, 8 .«.

Jednotliv, v habrovém háji na silurském vápenci u Chote, 10, 1919.
—

Jest píbuzný H. cypriaca, ale kl. jest svtlejí zbarven, 1. užší, výtr. menší.

Kortina bílá.

H. tuberosa sp. n. V. hlíznatý. Kl. 5
—

7 cm, tu]> zvoncov., sotva

hrbol., se zlomeným, tenkým okr., hladký, lysý, hygrof., za vlhka

syté hndý, k okr. bíle hedváb., za sucha žluté žemlový. T. zdélí
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pr. kl., I cm ti., na basi velice tliistc hlízovité napuchlý, útle bíle

vláknitý, nahoe slab fialový, uvnit pkn fialový, se zí-etelnou,

bílou botkoii. Dnž. bez vn. Výtr. široce a krátce mandlov., 7
—8 ,«.

V starých, suchých, smrkových lesích v mechu u Jevan, 7, 1916. — Náleží

do píbuz. H. saturnina, ale znan se od této liší. Snad také H. illepida

Brítz. z Bavor jest podobná.

H. tortuosa Fr. 1821. J\ zkroucený. Kl. 3
—

5 cm, tup kuželov.,

pak kuželov. rozlož., asto nepravid. zprobýbaný, ^ tupým, asto

vmáklým Jirbolem, velmi hygrof., za vlhka temn kaštanový, s útle

vlákn., bledým okr., za sucha okoládov hndavý, hladce hedváb.

lesklý, tence mas. T. velmi dl., 3—5 mm ti., stejn ti., skoro dutý,

vláknit pokroucený, stíbit lesklý, zvlášt v mládí ^ nádechem

fialovým. L. nejprv šed hlínové, pak špinav skoicové, tlusté,

kehké, dosti husté, šir. pirostlé, krátce sbíhavé, skoro bichaté.

Duž. slab píjemn vonná. Výtr. bled žluté, široce ellipt., 8— 12 n.

Ve vlhké tráv v lesích jehlínat., pospolit neb i v trsech. 8—9. \' Po-

toinách u Mnichov., Ondejov, íany.

H. erythrína Fr. 1838. V nafialovlý. Kl. 3
—

4 cm, tence mas.,

tup kuželov. zvoncov., hygrof., za vlhka temn kaštanov hndý,
se slab prosv. 1. u okr., se slabým fialovým odstínem, radiain

jemn hedváb, vlákn., k okr. blavý, asto i radiain rugosní, za

sucha šed hndavý, hladký. T. málo delší pr. kl., stejn ti. (3 až

5 mm), špinav blavý, hladký, útle vlákn., více mén fialov na-

bhlý, bez kroužku a botky. L. dosti proídlé, šir. bich., pín
vráskované, na dn pín šebernaté, svtle skoicové s bledým

ostím. Bez vn. Výtr. vejitoellipt., až skoro kulaté, 8—12 /'.

V dubinách a habinách vzácn. 5
—

9. U Chlumce n. C. (R), u Jiren co

rok, elákovice.

H. emargínata sp. n. V. vykrojený. Zjev asi Telam. hinnul. Kl.

3—5 cm, oble sklen., nehrbolatý, pravid., dosti mas., velmi hygrof.,

za vlhka syt hndý, za sucha ervenav žemlový, hladký, lysý, útle

slab vlásenitý. T. dlouhý, asi i cm ti., vždy kivolaký a záhy dut

mchatý, bled žemlový, bíle hedváb, vláknitý, na konci bled

fialový, asto smákly nebo s hlubokou brázdou, bez kortiny a vela.

L. velmi šir. a proídlé, bled skoicov žemlové, pak erven sko-

icové, u t. pehluboce vykrojené, skoro ušaté, odtud k okr. zvolna

zúžené. Duž. bledá, na ezu trochu hndnoucí nebo ervenající, slab

edkvikou páchnoucí. Výtr. bledé, malé, kulaté, 5
—6 /'.

V dubinách u Chlumce n. C. na opuce, 9, 1916 (Rigellová). Podivný druh

z píbuzenstva pedešlého.
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H. gcrmana Fr. i<S3.S. / '. niiiccký. (iracilní, hndý druh. Kl. i až

2 cm, kuželov., v tupý zoban prodloužený, pak rozlož, a tup hrbo-

latý, blanit mas., hygrof., za vlhka hndý s prosv. 1., za sucha šed

hndý až hlínový s temným hrbolem, hladký, hedváb, lesklý, dlouho

hlavn u kraje bílými pavuinkami potažený. T. pedlouhý, tenký

(2
—

3 mm), svtle hedváb, vláknitý, dole jakoby botkovitý neb i ble-

dý^mi šupinami posázený, lUákov nebo masové fialový. L. šir.

bich., proídlé, šir. pirostlé, svtle skoicové, na osti bélavé. Duž.

špinavá, se slabým zápachem. \"ýtr. svtle rezavé, mandlov.. trochu

bradav.. 10—12 n.

V starj''ch dubinách u Chlumce n. C. (R), u Hrusické cihelny v jehlií

pod smrkem, ve vlhké tráv na Híire u Tchova, 8—9.
— Lehce poznatelm' po

temn hlínov kaštanovém, hrbol. kl. a vždy fialovém t.

H. muscosa sp. n. V. mechový. Kl. 2—3 cm, blanit mas., tupé

kuželov. hrbolatý, úpln hladký a lysý, mastn lesklý, velmi hygrof.,

za vlhka temné hnédý s erným temenem, s prosv. 1. do "/•; a mimo
to u okr. hluboko rýhovaný, za sucha svtle šed kozový. T. dl.,

stejn ti. (2—3 mm), vlnkat}', hedvábné vláknitý, svétle fialový, dole

sem tam s malými šupinkami. L. proídlé, velmi šir. bich., svétle

šedavé okrové, u t. hluboce vykrojené. Výtr. kulovité, 5
—

7 .<'

V hlubokém, vlhkém mechu na kraji smrkového lesa nad Hrusickou ci-

helnou u Mnich., 7, 1918. — Jest o nco statnjší než ped., jemuž jest píbuz.

lí. Drobn druhy, více mén hndé, s okr. rovným, zjevu Galéry nho Naucorie,

od nicJiž se liší makroskopicky tliístýnii. proídlými lupeny.

a) Klobouk vždy hladký, bez prosvit, lupen.

ti. fasciata Fr. 1838. V. sašpiéaténý. Kl. 2—3 om, skoro blanitý,

hndý, s ervenohndým hrbolem, asto s rumélkovými vlákny v a

okr., hygrof., za sucha kozov žlutý, hedváb., kuželovitý, pak rozlož.

T. delší pr. kl., stejn ti. (2—4 mm), bledý, ervené vlákn., skoro

rumélkový, asto s rumélkovou basi, pak dutý. L. skoicov žluté,

pak temnji skoicové, úzké, husté, vykrojené. Duž. bez vn. \'ýtr.

ellipt., 7— '; ,'/

JNlezi mechem v jehh. lesich pospolit, 8— 10. Celkem velmi vzácn.

Ondejov, Senohraby, Mnichovice.

H. saniosa Fr. 1821. ]\ pižloutlý. Kl. 2—4 cm, význané oste

kuželov., pak rozlož, s ostrým., kuželov. hrbolem, skoicové hnédý,
hedváb, lesklý, málo hygrof., za vlhka temnjší (bez prosv. 1.), na

okr. bled žemlov vlásenitý, tence mas. T. dl., vždy vln kafé kizo-

laký, hnédý, žlutavými vlákny potažený, 2—5 mm ti., hladký,
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hedváb. L. proídlé, u t. hlulioce vykrojené, šir. bich., dosti tlubté,

rezav skoicové. Duž. hndá, bez zápachu. \\W. niandli)V.. lo

až 12 ft.

Na tra\nat.vch pahorcich ve formaci Racomitriuvé u Ainicbovic na podzim
hújn co rok.

H. cystidifera sp. n. V. cystiJoiiosiiý. Kl. 2—3 cm, tence ale ztuha

mas., nízce sklen., s tupým, nízkým, ernohnédýui hrbolem, se se-

hnutým a vlnkatýin okr., lysý, suchý, radiáln vrásitý, slab

liygTof. se sotva prosv. I. pi okr., šed hndavý. T. delší pr. k!.,

3 m^m ti., tuhý, elast., solidní, kivolaký, hile hedváb, vlákn. L. dosti

proídlé, tlust mas., široce pirostlé, svtle rezavé, na zubatém ostí

bílé. Výtr. podlouhle niaudlov., hladké, svtle hndé. Cyst. na osií

hojné, velmi dl., nitovité neb sloupkovité, zaoblené nel) palikovité,
asto pehrádkou lánkované.

Xa písitých, svtlých, lesních místech u Peloue v srpnu 1Q19 sbírala

si. Fricova. Podivuhodná houbika, skoro Inocyby pipomínající. \'ýtr. docela

?e podobají J. laccra. Patí do píbuz. ped.

H. decipiens l-ers. 1801. V. zaniklý. Kl. 2—5 cm, tence mas.,

kuželov., pak rozlož., s ostrým nebo' tupým ernohndým hrbolem,

temn kaštanov hndý, s prosv. 1., velmi hygrof., hladký, hedváb.

lesklý, k okr. bledší, v prvním mládí uzounce bíle lemovaný. T. dl.,

tenký (2—3 mm), pevný, kivolaký, bíle hladce vlákn., uvnit s duž.

žluté rezavou. L. útlé, tenké, lehlé, u t. velmi vykroj, a znan sbí-

havé, svtle skoicov neb šafránov žluté. Výtr. elhpt., 8— ; fi.

V jehlínat. lesích asto v trsech a velmi pospolit, hlavn na podzim
všude velmi hojný. Nkdy na basi starých strom tvoi mohutné trsy. Charak-

teristický tence mas. kloboukem, uprosted ernohnd hrb-olkatým a ut ým,

bílým tenm a bleiiými 1.

H. síriaíula sp. n. ['. proužkovaný. Kl. 2—4 cm, kuželov. rozh^iž.,

ostrým, dlouhým, erným zobanem okoneiiý, dosti mas. a pevný,

velice hyg-rof., za vlhka teuin hndý bez prosx'. 1., za sucha osmahle

svtle hudý, na okr. velmi trhavý, na celém povrchu na zpsob

Inocybe hust jemn vláknitý. T. dl., pevný, tuhý, hndý, ale na

povrchu hrub blav vláknitý a hudými mrtuatými vlákny stra-

katý. L. dosti husté, šir. bich., nemnoho tlusté, hlíuov hndé, pak

tmavohndé. Duž. špinav nahndlá, bez zápachu. \'ýtr. mandlov.,

7
—8 ,".

V jeiilinat. lesích u Habru a Jevan spoe. o. ini6. Jest píbuzný li. sa-

niosa a íi. decipiens.

H. leucopus Bull. 1791. J\ blonohý. Kl. 2—4 cm. tup zvoncov.

kuželov., pak rozlož, a hrbol., tence mas., velmi hygrof., za vlhka
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slcoicov liiiííý, neárkovaný, za sucha svtle lindý, skoro lesklý,

asto na okr. s bledými zbytky vela. T. dl., 3
—

5 mm ti., zevn
bíle vláknitý, uvnit bledý, stejn ti., dosti tuhý. L. bled skoicové,

nehusté, šir. bich., u t. zaoblené, skoro volné. Duž. bledá, vodnatá,

slabého zápachu. Výtr. hndavé, šir. ellipt.. 7
—H /'•

\' jehlinatých lesích mezi mechem. \' borech u Lysé, 6, 1914.

H. rigens Pers. 1801. I', tuhý. Kl. 2—4 cm, kuželov., pak rozlož.

a více mén tui> hrbol., velmi hygrof.. za vlhka syt hndý, s temn

prosv. 1., za sucha bíle žemlový, hladký, asto trhaný, veLmi tence

mias., v mládí bíle hladce vlásenitý. T. tenký ,(2
—

5 mm), na basi

koenovit ztenený, tuhý, bílý. L. proídlé, tenké, bledé žemlové,

pak svétlc skoicové, široce pirostlé a u t. vykroj. Duž. bled žem-

lová. Kortina bílá, mizící. \ ýtr. krátce a široce ellipt.. bled žlu-

tavé, b—8 /'. Cách ne silné oste kysele.

Jeden z ncjpozdnjších, podzimních druh, až v listopadu v lesích je-

hlinatých vždy ve velkém množství se objevující. Také po 2—4 v trsech.

Po celých echách. Ricken falešné praví »geruchlos«.

H. nigricans sp, n. V. crnavý. Kl. i-—3>4 cm, nejprv kuželov.

zvoncov., pak rozlož, a ponkud hrbol., tence mas., velmi hygrof.,

za vlhka temn kaštanové hnédý, za sucha paprskovit strakatý,

pak skoicov hndý, hladký, lesklý, trhaný, pomakáním zárove
i s 1. ernající. T. málo delší pr. kl., 2—4 mm ti., hladký, bez

kroužku a kortin}', zevn špinavé vláknitý, uvnit hnédý. L. velfiii

proídlé, velmi ti., bichaté, u t. zaoblené a úzce pirostlé, temné

ervenohnédé, pak tmav skoicové. Duž. hndá, edkvikového zá-

pachu. Výtr. mandlov., 11— 12 fi.

y písitých borech u Lj-sé v Polabí rozšíen. 9, 1914.

H. lucorum sp. n. J\ hajní. Kl. 2—3 cm, tence mas., rozlož, s tu-

pým, nízkým lirlxjl., hladký, radiáln útle árkovaný, podle okr.

pitiskle bíle hedváb., velmi hygrof., za vlhka šedohndý, do polo-

viny s prosv. 1., za sucha šedavý. T. málo delší pr. kl., 2—3 mm
ti., zevn hedváb, bíle vlákn., pomakáním JDidnoucí a ernající.

L. dosti proídlé, tenké, nemnoho šir., bich., u t. zúžen pisedlé,

hlínov okrové. A ýtr. vejitoellípt., 8—9 <«. Duž. bez zápachu.
V teplém, svtlém háji dubovém a habrovém na humuse mezi bylinami

u Roblína v ervenci 1918. Jest píbuzná ped.

H. unimoda Rritz. Diagn. W. J\ jedinený. Kl. 3
—6 cm, dosti

mas., tup kuželov. zvoncov.. se sehnutým okr., pak rozlož, a široce

a tup hrbol.. siln hedváb, lesklý, v mládí na okr. svtle vlásenitý,

velmi hygrof., za vlhka syt šedohndý bez prosv. 1., za sucha ko-

4SS



žový, znan trhaný. T. asi zdélí pr. kl., 6— ii nmi ti., válcov.,

všdy kivolaký, nerovný nebo i smákly, na samé basi zújcný,

hladce hust vláknitý, špinav bledý, uvnit špinav nahndlý (ne-

ernavý). L. proídlé, u t. široce vykrojené, tenké, velice sir. bich.,

v mládí hlínové, pak kávové hndé. Duž. v kl. hndá, edkvikov
páchnoucí. \ ýtr. široce nniiu/lov., ío—u /(.

V liabin pod .Struhaovem pospolit, v dubin na Plechái. 7
—8. Pkn

charakterisovaíiý druh, z pibuz. H. nigricans Vel. a H. depressa Fr. l'()sud

znám z podhoí v Bavorsku.

b) Kl. nejvýš hygrof., aa vlhka s velmi prosz'. lupeny.

a) Lupeny hez cystid na ostí.
*

Výtr. ellipt. nebo mandlovité.

H. scandens Fr. 1838. J'. pavkový. Kl. 2—4 cm. kuželov.. pak
rozlož., nízce a tup hrbolatý, kehký, tence a kehce mas., velice

hygrof., za vlhka svtle hndý neb medový, až pes polovinu kl.

s prosv. 1.. za sucha blav košový, hladk^^, skoro hedv. lesklý. T.
3
—4 mm ti., k basi vždy ztenený, pevný, bílý, hladký, hedvábitý,

s duž. bled žlutavou, nkdy pokivený, bez kortiny. L. proídlé,
široce pirostlé, ale brzo utržené, žlutavé, pak svtle skoicové.

Výtr. bled žluté, ellipt., k basi stáž., 10— 11 ft. Páchne pronikavé

jako kyselina dusiná.
V jehlinat. lesícli na podzim všude rozšíen, obyejn ve velikém množství

jako nasetá, asto trsnatá. Bafaille druh tento spojuje s násled.

H. obtusa Fr. 1821. V. tupý. Kl. 3
—

5 cm, zvoncov. kuželov., pak
rozlož, a tup hrbol., tence, skoro blan. mas., v mládí na okr.

vlásen., se slabou, bílou kortinou, velice hygrof., za vlhka olivov

hndavý, s prosv. 1. do polov, kl., za sucha šed hndavý, hladký,

hedvábn lesknavý, trhaný. T. znan dl., 3
—

5 mm ti., tuhý, hrbol-

kat nerovný, vláknité hedvábit bíle lesklý, pak dutý. L. okrové,

pak skoicové, na ostí bíle brvité, úzce hluboko vykrojené, asto

lehlé, dosti proídlé, šir. bich. Duž. špinav okrová, edkvikou

páchnoucí. Výtr. ellipt., 8— lO .». jemn bradav.

V Icí^ícii na podzim, mén hojn. Ondejov, Mnichovice. _ IT Karlštejna

v ervnu 1020 sbíral jsem formu vynikle tup hrbol., s velmi daleko prosv. 1.,

s kl. za vlhka ervenav hndavým, k temeni naolivovlým, za sucha špinav

blavým, s t. dole trochu ztluštlým, 1. šafránov skoicovými, na ostí bíle

brvitýn-.i. Na ostí docela zetelné, tlust sloupkovité, tupé cystidy. Páchne

siln ]'edkvikou.

H. fulvescens Fr. 1821. V. plavý. Píbuzný a podobný ped., kamž

jej Quélet pímo klade. Jest menší, 2—3 cm, kl. vždy špiat ku-
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želov., za vilika šed hndavý s prosv. 1., za sucha hedvái>. bled

žemlový. T. dole zthútélý, bíle vlákn., kehký. I., dosti husté,

u t. šir. vykrojené, skoro volné, nejprv bled okrové, pak šafrá-

nov rezavé, s bílým ostím. Bud úplné hez zápachu nebo slab

pryskyin vonný. Výtr. mandlov.. 8— lo .".

Yzáy jednotliv, ale v tlupách. V záí pod Koženým vrchem na kraji sta-

rého jedlového lesu u Mnichovic každý rok.

H. finitima Britz. Diajrn. W . V. zakonený. Kl. 2>2^3VL' cm.

tence mas., dlouho kuželovitý s oste zašpiatlým lirboleiu, pak
sklen, rozlož, s ernohndým, hrbolein, hyg^rof., za vlhka kaštanov
ervenavý s prosv. 1.. za sucha šedé žlutohnedavý, hedváb, lesklý.

na povrchu s volnými jemnými vlásky. T. dl., 3
—4 mm ti., dole

velmi ztluštlý a bilou plsti obalený, nahoe bíle hladce vlákn.

L. dosti husté, nepíliš šir., u t. vykrojené, nejprv bledé, pak žlut

šafránové, napi hojn rugosní. \'ýtr. mandlov., 8— io,ti. Bez

zápachu.
\ hlubokém mechu na kraji starého jedlového lesa pod Kožen. vrchem

u Mnichovic v záí 1918. Znám posud z Bavor.

H. Joannis sp. n. ]\ svatojanský. Prostední velikosti, nápadný
silnou hygrofanností a nachovou barvou kl. a 1. Kl. 2—3 cm. trvale

tup kuželov., asto zprohýbaný, uprosted dosti mas., za vlhka

tmav nachov hndý, hedváb, lesklý, s prosv. 1. do polov, kl., za

sucha šed kozový. T. dlouhý, 3
—4 mm ti., asto kivolaký, še-

davý, blavými vlákny potažený, hladký, lysý, bez vel. kroužku,

dole pomakáním skoro ernající. L. proídlé, nápadn nestejn
šir. a dl., tlusté, široce pisedlé, nejprv temn masov hndonachové,

pak tmavohndé. V ýtr. ellipt. na basi krátce šikmo stáž., 6—7 .».

Bez zápachu.
Ve svtlé smrin ve spolenosti. Telam. majalis a Inocybe lacera u riru-

sické cihelny (Mnichov.) o sv. Jan 1918.

H. macrospora sp. n. ]\ vclkovýtriisný. Drobn}', útlý. medový.

Galéry pipomínající dr. Kl. 2—3 cm, blanit prsvitný, kuželov..

pak rozlož. ,? krátkým ostrým hrbolem, velmi hygrof.. za vlhka

medový, s prosv. 1. až k temenu, za sucha žemlový, hladký, lesklý,

radiáln pejemn vrásitý. T. dl., kivolaký, útlý (2
—

3 mm),
kehký, hladký, bez kortiny, zevn bíle hedváb., uvnit hndavý
s odstínem naervenalým. L. nejprv žemlové, pak svtle skoicové,

tenké, dosti proídlé, šir. bich., u t. zaoblené. Duž. bledá, bez zá-

pachu. Výtr. eHipt., mandlov., peveliké, 12—i /(.

^' listnat. háji u Struhaova v íjnu 1914. Jest píbuzná H. acuta r.
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H. Junghuhiin Fr. 1838. V. Junghuhnv. Kl. 2—3 cm, útle mas..

kušelov. špiatý, velmi hygrof., za vlhka temn hndý, s prosv. 1.,

za sucha svtle kozov hndý, vlálvny svtlými protkaný, útle ra-

diáln vrásitý. T. dl., kivolaký, štíhlý, 3
—4 mm ti., hedváb,

leskle vlákn., blavý, uvnit rezav hndý, bez kortiny. L. okrov

sluté, pak skoicové se svtlým, zubatým ostím, dosti šir., u t.

vykrojené, proídlé. Duž. kl. tmav hndá, bez zápachu. Výtr. krátce

ellipt., 8—10 /'.

"\'e vlhkých mechatmách podhorských k-s vzácn. Pecny u Ondejova.
9, 1914-

H. campanulata sp. n. V. zvoneovitý. Gracilní, maliký, úpln Ga-

lée podobný. Kl. iVv—2 cm, tence blanitý, trvale pravideln svon-

cov. kušelov.. na temeni oste hrotitý, hygrof., za vlhka kaštanový

s prosv. 1., za sucha ervenohndý, hladký, lysý. T. dl., teninký

(i—2 mimj, kivolaký, hladký, lysý, leskle vlákn., dole hndý, na-

lioe citrónov žlutý. L. proídlé, úzké, úzce u t. vykroj., tenké,

bled žemlové, pak svtle rezavé. Výtr. žluté, ellipt., 8— 10 /».

y bezin n.id drahou u Mnichovic v tráv, 9, 1916. — Jest podivná hou-

bika. ,

H. graminícola sp. n. V. trávný. Jednotliv, útlý, gracilní. Kl.

1V2—'2^2 cm, tence mas., velmi kehký, záhy rozlož., nehrbol. spíše

pupkat vmáklý, velmi hygrof., za vlhka svtle hndý s velmi

prosv. ]., za sucha žeoilový, u kraje trochu rýhovaný a útle vrásitý.

T. dlouhý, tenký (i
—2 mm), mkký, chabý, zevn i uvnit bílý.

vln katy, beze vší kortiny. L. proídlé, velmi šir. bich., šir. pi-

rostlé, žlut okrové. Výtr. veliké, mandlov., 12— 14 ,«.

Yt vlhké tráv v starém boru na He u Tehova, spoe. 8. 19 18. Je.st

píbuzná H. macrospora, ale t. nápadn bílý, útlý a kl. nclirbulatý.

H. retículata sp. n. V. sitnatý. Gracilní, drobounký, hndý. Kl.

I— 1>4 cm. záhy rovn rozlož., s malikým hrbolkem na temeni,

tence mas., hladký, lysý, radiáln peútle vrásitý, velmi hygrof., za

vlhka kaštanov hndý, do polov. kl. s prosv. 1., za sucha rezav

nebo ervenav hndý. T. tenký (i—1V2 mm), dlouhý, rovný, dole

hndý, nahoe šedav okrový, hladký, lysý, bez kroužku a kortiny.

L. široké, bich., široce pirostlé, dosti proídlé, hojn vidlené a

pín spojované (skoro sítnaté), syt ervenohndé. Výtr. ellipt.,

skoro mandlov., žlutohndé, 8 /». Cyst. žádné.

V starých dubinách na holé zemi ve Hvzd v listop. 1917 sbírala pí.

O. Zvinová. Jest píbuzná násled. Svými lupeny liší se ode všech Cortinariú

vbec.
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H. minima sp. n. / '. iicjnwiiší. Xejvýš drobný a gracilní, drobným
Naucoriím pcxlobný. Kl. 5

— 10 mm, tence mas., úpln hladký a lysý.

velmi liygrof., za vlhka kaštanov hndý, za sucha žlut žemlový,
do polov. kl. s prosv. 1.. se stedním tupým hrholkem (spíše 1)ra-

davkou). kolem hrbolku kruhat vmáklý a asto s i kruhem. Tr.

teninký (i—1^ mm), stejn ti., kivolaký, hndý, za sucha blav
vlákn., lysý. L. dosti husté, šir. bich., pomrn tlusté, nejprv svtle

žemlové, pak rezavé, pin žilkované, \\vtr. bled žlutavé, ellipt.,

3
—^^ ."

Xa vfesovinné, vlhké, erné zemi v smrinách u Struhaova spore. Jest

velice píbuzná H. acuta.

H. fascicularis sp. n. V. svazitý. Drobná, trsatá. Kl. i—2 cm,

dlouho oste knšelov., pak rozlož, se špiatým hrholem, tence mas.,

velmi hygrof., za vlhka temn kaštanozý' s erným temenem,

hedváb, lesklý, hladký, s prosv. I. pi okr. T. velmi dl., vždy velmi

vlnit kivolaký, i—2 mm ti., bled medový, hedváb, bíle vláknitý.

L. proidlé, žlut rezavé, v mládí blavé. šir. bich., u t. hluboko

vykrojené. \"ýtr. svtle žluté, hladké, podlouhle ellipt., 8— to ».

Bez vn.
Xa holé, písité zemi mezi vesem ve Vídrholci u Bchovic, 10, I9i9'

Jest píbuzná H. acuta Pers. Ani prstenec ani botka nejsou vj-vinuty.

H. atrocinerea sp. n. V. ern popelavý. Drobná, jedrbotliv nebo

i po 2—3 trsnatá. Kl. i—2 cm. tence mas., ale tuhý, tup kuželov..

pak rozlož, a tup hrbol., málo hygrof., za vlhka ernošedý s málo

prosv. 1., na temeni erný, za sucha šedavý s erným temenem,

jakoby bíle ojínný pi okr., útle bíle hedváb, vlákn. T. delší pr.

kl., 2—3 mm ti., stejn ti., bíle hedváb, vlákn., vlnkatý, tuhý. L. pro-

ídlé, šir.. u t. vykrojené, nejprve blavé, pak bled krémové. V^ýtr.

šir. ellipt., matné bradav., syt žluté, 7
—8 ,u.

V suchých písitých vesovinách ve Vídrholci u Bchovic, 10, IQIQ- Ph"
huzná íT. acuta Pers. Xemá nic fialového.

**
Výtr. vejité až kidovité.

íi. maleolens sp. n. V. páchnoucí. Kl. 4
—

5 cm. tence mas., zvon-

cov. rozlož, s širokým, tupým hrbolem, hygrof.. za vlhka žemlov
svtle okrový, se slab prosv. 1., za sucha blav žemlový, celý

zvlášt k okr. bílými mkkými šupinkami posetý (jakoby l^íle plst-

natý). T. dlouhý, válcov., 6— 11 mm ti., k basi ztenený, ist bílý,

leskle, hladce vláknitý, s duž. bílou. L. velice proídlé, šir. bichaté
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a tlusté, u t. širokým úhlem \\krujené, zetelné sbíJiaz>é, svtle

hnédé s bilým ostím. Výtr. vejit aš kulovité ellipt., lo— 12 //.

Páchne velice siln a oste kyselinou dusinou.
V teplé dubin ji/.ní na Plechái u Muichuvic, 7, ii)i6. — Lehce po/.natelny

po zápachu a mkké plsti na kl. Mastn žádnému druhu nepodobný.

H. detonsa Fr. 1874. V. ustižený. Kl. 2—4 cm, velmi tence mas.,

tup kuželov. sklen., sotva hrbolatý, asto vlnitý, hladký, velice

hygrof., za vlhka žlutohndý, s prosv. 1. do poloviny kl., za sucha

žlut okrový, s duž. žlutavou. L. u t. široce vykrojené, útlé, sir..

svtle žemlov okrové. T. málo delší pr. kl., rovný, dole mírné

ztluštlý. asi 2—4 mm ti., hedváb, vláknitý, žlutohndý, bez kortiny

a kroužku, lysý. Kortina v mládí bledá, sporá. Výtr. krátce široce

ellipt., 7
—8 fi. Zápach nenápadný.

\ smrkovém lese nad Radotinem v ervnu 1914.
— Píbuzný H. scandens,

ale ji/, barvou a tupým kl. rozdílný.

!x. leguminosa sp. n. ]' . luskovifý. Zjev a velikost Galéra hypno-
rum, celá houba mkká, lehká. Kl. i—2 cm, nejprve tiípé kuželov.,

s úzce oste zlomeným okr., pak rozlož, s nízkým hrbolem, blanit a

prsvitn mas., velice :hyg"rof., za vlhka živ medový s prosv. 1. do

polov, kl., za sucha bled kozový, v mládí celý, pozdji na okr. útle

vlásenitý (jako ojínný), jinak hladký, lysý. T. dl., dosti tlustý

(3 mm), uprosted nejtlustší, k basi a nahoru ztenený, medový, ale

bíle hedváb, vlákn., mkký, záhy jako lusk mchatý, obyejn poki-
vený a vlnkatý. L. husté, tenké, u t. voln zaoblené, šir. bich., nej-

prv žluté medové, pak rezav medové se svtlým ostím. Výtr. krátce

vejitoellipt., 6—8 /f Duž. nevoní.

Jednotliv v rašelinníku a ploníku v hlubokých mechových mokadlech

lesních u .Struhaova ve spolenosti Hypholoma Polj^trichi a Lactarius hclvus,

g, 1919. — Z píbuzenstva H. detonsa.

H. melíta sp. n. V . medový. Kl. 2—4 cm, tence a prsvitn mas.,

nízce sklen., s nízkým, tupým hrbolem, nejvýš hygrof., za vlhka

krásné syt medový, hladký, mastn lesklý, s prosv. 1. do polovin}-

kl., za sucha žlut kozový (jako Galéra hypn.), beze vší stopy po

kortin. T. dl., rovný, 2—3 mm ti., mkce šavnatý, dole neztlu-

štlý, bez botky a kortiny, lysý, hladký, útle vlnkatý, hled medový,

hedváb, hélavé vlákn. L. husté, šir., u t. vykrojené, útlé, bled me-

dov žlutavé. Cyst. žádné. Výtr. žluté, bradavité, vejitokulovité.

f>-7."-
\' hlubokém, kyprém mechu v mladé smrin u Hrusické cihelny v >rpnu

lyiy. jednotliv. Na první pohled snadno by se mohla zrriásti s dalera

hypnorum.

é93



H. acuta J-"r. 1821. / '. hrotitý. \'elmi útlý, drobný, hndý, Nau-

ciiriíni podobný. Kl. 1— iV-i cm, prsvitné blaitý, rozlož, a oste

špikatý, hygrof., za vlhka prosvitavé árkovaný až k temeni, za

sucha hladký, lysý, lesklý, kaštanov rezavý. Tr. dl.. teninký (2 až

3 mm), kivolaký, svtle hndý, na basi bíle plstnatý. L. proidlé,

neši., široce a sbíhavé pirostlé (nevykroj.), okrové, pak skoicové.

\"ýtr. šir. krátce ellipt., 8— 10 /'.

\' lesích jehlinat. vzácn. U Tebon v srpnu 1915 (Weinz.). Toto jest

pravý Friesv druh.

H. Cordae sp. n. ['. Cardv. Vodnat mas., kehký, lámavý. Kl.

2-—4 cm, dlouho kuželov. zvoncov. a oste zobanitý, pak rozlož.

o ostrým zobanem, blanit mas., velmi hygrof., za vlhka Jinédý.

s prosv. 1. až k temeni, za sucha žemlový, lesklý, hladký, svtle vlák-

nitý, nkdy trhavý. T. dl., 3
—6 m'm ti., stejn ti., asto vlnkatý,

chabý, lámavý, brzo dutý, bled hndavý, hedváb, bíle vlákn., beze

vší kortiny. L. proídlé, svtle žlutav skoicové, šir. pirostlé, sotva

vykroj. Duž. špinav hndá, oste páchnoucí, \\vtr. hndé, skoro

kulov. ellipt.. 8— 10 II.

V mladé smrin v kypié, vlhké niechatin u Struhaova v ervnu i 914

a opt v ervenci 1916 ve velikém množstvi, pospolité. Krásny a zvlášt ostrým,

kuželovitým zobanem význaný druh.

H. galeraeforniis sp. n. F. galérový. Gracilní, hndý. Galérám

úpln podobný. Kl. 2 cm, blanit prsvitný, velmi hygrof., trvale

kuželov. zvoncov., s oste oddleným., massivním, tupým hrbolem,

za vlhka hndý, až k temeni s prosv. 1., za sucha svtle hndý,

hladký, hedváb, lesklý, s vrostlýmii jemnými vlásky. T. dl.. tenký

(i—2 mm), kivolaký, stejn ti., hedváb, vlákn., dole pak trochu na-

hndlý, bez kortiny. L. proídlé, útlé. u t. voln zaoblené, nejprv

bled žemlové, pak svtle okrové (skoro šafránové), s bílým ostím.

Duž. svtle ženilová, bez zápachu. \'ýtr. krátce tup ellipt., 7
—8 ,».

\' smrkovém lese na vápn u Roblina co rok v ervenci. Také v dubm
na Plechái u Mnichovic v ervenci 1916. Tento má t. až do poloviny drobn
bíle šupinkatý a bílou kortinu a radiáln svraskalý kl. .Snad nco jiného.

H. naucoríaeformis sp. n. J\ nankoriový. Drobounký, frsnatý. Kl.

i
—2 cm, tence blanit mas., sklenuté rozlož., ,? malým massivním

hrbolkem uprosted, velice hygrof., za vlhka hndý s prosv. 1. až do

polov, kl., za sucha blav žemlový, hladký, lesklý, na sehnutém okr,

trochu vroubkovaný. T. dl., kivolaký, stejn ti. (i
—2 mm^, útlý,

mkký, vlnkatý, hedváb, vlákn., blav žemlový, se zbytky rezavé

kortiny, nkdy dole s nepatrnou stopou velového kroužku, za vlhka
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medový. L. proidlé, široce vykrojené, nejprv okrové, pak skoi-
cové. Duž. žemlová, bez zápachu. Výtr. hladké, žluté, kulaté, 5—//'.

\ jehhnat. lesích (smrkových a jecllovýcli) u lirusické cihehiy co rok
hojné, v ervenci, srpnn. Trsy obsahuj; nkdy 10-20 houbiek. Jist výborný,
niemu známému nepodribiiý druh. Má ale také vztahy k r. Telamr^nia.

^1 Lupeny s dlouhýiiii, nitkovitými cystidamí fCystocybe).

H. nasuta sp. n. P\ nosatý. Drohný, j^racilni, trsnatý. Kl. 1 až

iy2 cm, prsvitn tence mas., nejprv tup kuieloz:, pak *'o,:.7o£'.

^ vyniklým tupým massivním zobanem, velmi hygrof., za \ihka me-
dové hnédý s prosv. 1. až k temeni, za sucha bled žemlový, hladký,

nerýhov. Okr. kl. jest v mládi skoro podvin. T. dl., tenký (i až
2 mm), vodnat kehký, dole neztluštlý, trochu kivolaký. medový,
bílými pitisklými šupinkami strakatý, s úzkým kanálkem. L. dosti

proidlé, tlusté, sir. bich., bled rezavé, na bílém, osti zoubkaté.

Duž. bez zápachu. Kortina v mládí hojná, bílá. A'ýtr. pouze 2 na
dl. sterigm. na basidii, mandlovité, medov žluté, hladké, 10— ^4/^

Cystidy naosti hojné, dlouhé {36
—40 /» ), nitkovité, pokivené, na

basi trochu ztluštlé, na konci palikou kulatou ukonené.
\'e vlhké strouze lesní v smrinách v naneseném zetlelém jehlií v údolí

nad Menicemi u Mnichov, v ervenci 1918. — Jest ze všech Hydrocyb nejpo-

divnjší a vlastn nový rod (Cystocybe m.) pedstavující. Stojí uprosted mezi

r. Galéra, jejíž má cystidy a výtr. a r. Hydrocybe, jehož má kortinu, lupeny,

teú a hibol. Zevnjškem ovšem úpln se podobá drobným Hydrocyhám z po-

sledních skupení. Massivní, vyniklý, tupý zoban bývá v mládí pokryi malinkými

bílými šupinkami. Tlusté, proídlé lupeny náležejí spíše r. Hydrocybe. rovnž

kehký, masitý ten. Rod tento (Cystocybe) nejlépe dokazuje, jak velké Hyme-
non^ycety jsou vlastn terra incognita a že obsahuji v samé Evrop i nové ne-

známé rody.

Quercella gen. n. Doubkovka.

Drobné houb\', zjevu Galér}'. Kl. nej\'ýš slizký. h}g"ri)f.,

s prosv. lupeny. T. tenký, vláknitý, vodnat masitý, bez botky a

koTtiny. L. u t. ^'olné, dosti tlusté, v stáí bled rezavé. \'ýtr. man-

dlo\ité, hladké. Cyst. žádné.

Habitueln podobá se úpln r. Ilygrophorus, ale výtr. jsou

hndé, také pipomíná slizké liKjcyby, ale t. jest mkce, vodnat-

mas. a žádné cystidy. K r. Phlegmacium nelze pipojovati, ponvadž
jest nejvýš hygrofanní, má tenký t. a žádnou kortinu. ( )d r. liy-

drocybe se liší slizkostí a nedostatkem kortiny. (3(1 jKxlobných druhu
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Naucoria Christinae Fr., N. liilaris Fr.. X. sideroides -Bull. liší se

nedostatkem cystid a vrydnat mkkým tenm.

Vnuji tento nejvýš památný rod své vrné pítelkyni a nej-

intelli^entnjší a nejšlechetnjší žen. kterou jsem kdy poznal, pí. dr.

M árii D o n b k o v é. profesorce na dí\ím gymnasiu v Praze.

O. aurantiaca sp. n. D. oranžová. Drobná, zjevem llygrophorus
vitellinus pipomínající. Kl. oste kuželov., lyi—2V2 cm. s prosv.

1. do polov, kl., mocnou vrstvou slizii pokrytý, syt oranžový, na

ostrém okr. blavý, radiáln útle žíhaný, nerýhov., tence mas. T.
málo delší pr. kl., 2—3 mm ti., vodnat mkký, vlákn.. lysý. bledý.

].. dosti husté, delší a kratší, tlusté, šir. bich., u t. zaoblené, široce

pirostlé, l>lavé, pak bled rezavé. Duž. bledá, se slabým kortina-

riovým zápachem. Yýtv. nestejnostrann mandlov.. žluté, hladké.

8—9 «.

\' hlubokém, vliikéni mechu, rašelinnikem promiíeném na kraji vysokého

lesa v údoli u Svojetic v záí 1919. Jednotliv. T. na basi pomakáním trochu

zhndne. Blanitý okr. kl. pesahuje lupen}\

Pholiota I"r. Šupinovka.

Xamn^oze trsnaté, na díví a stromech rostoucí houby, rzného

vzezení, jx) vtšin znan rozmrné, ale také prostední, teneji

masité. Kl. hývA pokryt šupinami a v mládí jest zasten na spodu

blanitým závojem, jen na t. zanechává blanit}'' prstenec. T. tuhý,

solidní, vláknitý, nkdy šupinatý. \'ýtr. žluté nebo hndé, prach

výtr. hndý.
Náleží sem asi 30 druh evropských, celkem velmi rzného vze-

zení. Skupina družící se kolem Ph. squarrosa by mohla tvoiti sa-

mostatný rod. jedny jsou bílé. jiné žluté nebo hndé. \^elké bílé

druhy (Ph. dra, radicosa, deslruens) jsou masité a od všech ostat-

ních dosti zjevem odchylné. Pholioty vynikají aromátem, dosti

píjemným, ímž již liší se od r. Hebeloma. jenž páchne hnojem.
Saccardo vypoítává všech druh 95.

I. Výtr. temn hndé. I. .skoro hlínové nebo hndé, kl. bluvý.

Ph. destruens Brondeau 1830. Obr. 79. Š. hlodavá. Statná, tlust

mas., asto trsnatá, stromová houba. Kl. zvoncov. sklen., pak hrbol.

rozložený, 6—12 cm, tlust mas., s tlustým podvin. okr., devová

bledý, do žemlová, leskle slizký, .i velikými, ídkými, pitisklými,

bílými šupinami, které také nkdy mizí. T. zdélí pr. kl.. i
—2 cm ti.,
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dole silnjši, solidní, pcvue mas., asto prohnutý, nestejn mrtnat

šupinatý, s šupinatým prstencem. Závoj v mládí silný, bílý. \.. bledé,

pak špinavé hndé, vyhlodávané zubaté, husté, šir., hluboce vykro-

jené, árkovité sbíhavé. Duž. bledá, odporn páchnoucí. \'ýtr.

vejitoellipt., temn hndé, 8—g n. Cyst. vždy vyvinutv.

Xa živých topolech a vrbách pozd v let a na podzim po celých Cechách,

ale nikoliv obecná. Roste-li ojedinle, dosahuje až 25 cm š. Zápach jest nesmírn
intensivní, ale odporný asi jako kolomaz.

( )br. 79. Pholiota desiruens lirnd. Zmenš.

Pil. comosa Fr. 1835. ^- buková. Podobná ped., ale menší. Kl.

4—(^ cm, zvonoov. sklen., ,\' nasazciiým malým lirbolkcm iia trnwiii,

uprosted velmi mas., bélavé ua.iloutlý. s f^nfislclými .^irok-ými šupi-

nami, velice slizký, hladký. Tv. delší jvr. kl., asi r om ti., uprosted
s kanálkem, mas., blav vláknitý, zvlášt k hoejšku mrtnat šupin-

katý, s širokým blanitým prstencem, jenž pak mizí. L. husté, tenké,

velmi šir., celou šíkou pirostlé, pak odtržené, nejprv bletlc, ])ak

hnd hlínové, s bílým ostím. Duž. bílá. velice siln pijeiuiié

sladce vonná. Výtr. hndé, vejitoelli])t.. k 1)asi šikmo stopekovit

stáž., 7
—

8,". Cyst. nitkovité. tu]>é.
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N'a hucicli u Jcvan ridcc. 8, igift. Jednotliv. l'rics uvádi ji ze Švédska,

od té doby ale od niykf)loiiu (_)tva kdy iiozorována.

Ph. radícosa lUill. 17S3. S". kociiatá. KI. (í— 15 cm, tlust mas.,

f>ololciilot shUinitý. v niládi slizký, pak' íiíadký, lcsld\\ blavý, upro-

sted hndavý, asto hnd strakatý, pi pod\in. okr. mkce plstnatý

a bled sui>inatý, ale slizem slepený. T. 6—20 cm dl.. solidní, pevné

mas., na basi napuchlý, 2—6 cm ti., bílý, pod zemí i' pedlouhý
koen prodlouí-ený, nad stedem s trvalým, velkýin, kozovitým

prstencem, pod tímto s hojnými šupinami. J.. nehust, volné. nejpr\"

bled hndé, pak ervenohndé, s bílýan ostím. \'ýtr. kaln hndo-
žlut, krátce a šir. ellipt. (skoro ledvinité), 10— 12 ,". Cyst. velmi

hojné, tyinkovité, dlouhé, ke konci zvolna ztluštlé, zaoblené. Voní
silné sladce fenyklem.

Na basi starých kmen listnatých, asto zdánliv ze zem (z podzem-
ních koen) v mohutných trsech, v let a na podzim, nehojn. U Mnichovic.

\' lesích listnatých, Jevany, Zbirov, Golv Jeníkov (Maxim.), Mladá Boleslav

(Knr), Budjovice (Šm.) Chlumec n. C. (R.), Sv. Ivan (Šp.).
— Podzemní

koen dosahuje až 20 cm délky a z nho vyrážejí znovu nové nadzemní plod-

nice. Jest prý jedlá.

Ph. candicans Schaeff. 1770 (Ag-. praecox Pers.). Š. ranná.

V trsech neb i jednotliv, velikosti asi Ph. mutabilis. Kl. 3
—6 cm,

mkce mas., nejprv polokulatý, pozdji skoro ploše rozlož., upro-
sted skoro vmáklý, na okr. velmi tenký a ostrý, hladký, nejprv
isté bílý, pak nažloutlý, s duž. bílou. T. velmi dl., dosti tenkým

Í4
—^ mm\ asto zprohýbaný, stejn ti, pevný, ale lámavý, na basi

rychle napuchlý, bíle lesklý, vlákn., .s" bílým, kozovitým prstencem,
z hojného bílého koeniva vynikající. L. dosti ídké, uprosted nej-

širší, u t. v_\'krojené a árkovit sbíhavé, nejprv bélové, pak špinavé

nahndlé, skoro okrové, s ostím bílým. A'ýtr. vejitoellipt.. 7
—8 .«.

na velmi dlouhých sterigmatech, špinav žlutavé. Cyst. peveliké,
hruškovité. Rozemnuta voní píjemn mouné.

Xa liavnatých místech v zahradách, u cest, na polích, v hájích, ano i ua

paezech (ale to ídce kdj-), asn z jara až do ervence, pak n\izí. Jest to

pravá jarní a velmi chutná houba. Jest všude velmi nljecná.

Ph. dura Híjlt. 1785. .Š^. tuhá. Statná, masitá, bílá, zjevu žampion.
Kl. 4

— 12 cm. ol)le sklen., nehrbol., dlouho na okr. podvin. a cáry

ovšený, tlust mas., s bílou aromatickou duž., hladký, lysý, z> stáí

vždy v polika rozpukaný, s pokožkou jen u okr. loupavdu. T. so-

lidní, pevný, elast., 2—3 cm ti., nahoe nejtlustší, dolii zvolna zten-

ený, s mohutným, bílým prstencem, pod tímto hladký, lysý, útle

jiruhovaný, jemnými šupinkami mrtnatý. nad prstencem pnmouený.

498



L. dosti husté, nemnoho sir., široce pirostlé a troclui xykrojené,

nejprv hlede, pak olivov hlínové, konené hlínové hnédé, na osti

bílé. Výtr. elHpt., hlínov hndé. Cyst. veliké, vakovit kulovité.

Chu mírná, vn silná, houbová.

Na polích s podkladem vápenným, asto jedimtliv. V Karlštejna a Lo-

dnic v ervnu IQ18 sbíral p. prnf. Vlek, Hvzda, l.etná (Zv.), "Morava (Kosík).

TI. Výtr. svtle hnédé iieho vczluu-, 1. iicjprv hled neb žluté, pak hndé, kl.

žlutý, lískový neb Imdý.

a) Druhy hy^rofanní, kl. lysý, neslizký.

Ph. erebia Fr. 1821. Š. lysá. O nco vtší než i*h. candicans, kl.

3
—

5 cm, nejprv tup nízce zvomcov., pak rozlož., sot\a tup hrbol.,

mírn mas., na okr. obyejn zprohýbaný a v mládí zí)ytky vela

ovšený, slab hygroí., za vlhka špinavé temné kávové hnédý,

hladký, lysý. T. dvakrát delší pr. kl., 5
— 10 mm ti., dole trochu

ztluštlý, hladký, hedváb, vláknitý, dlouho nad prostedkem héla-

vým prstencem opatený, blavý, k dolejšku hndý. L. husté, dosti

úzké, tenké, ohloukovité pirostlé a krátce sbíhavc, nejprv špinavé

bélavé, pak špinavé hnédé. Duž. bílá, bez zvlášthího' zápachu. \'ýtr.

hndé, podlouhle mandlov., 12— 14 ^i. Cyst. peveliké, kulovit na-

dmut nebo vakovit a lahvicovité.

Na vlhkých, travnatých místech kolem les, na lesních cestách, v olšinách,

celkem vzácn. Jednotliv i v trsech. 7
—

9. Struhaív>v, Plrusice, Jevany, .Stro-

movka u 1'rahy. T. bývá dole smákly. Voní houbov jako opnky. Jest jedlá.

Ph. phalerata l^^r. 1838. Š. zdobená. Zjev i velikost Ph. muta1)ilis,

kl. 2—4 cm, nejprv nízce zvonoov., pak rozlo^ž., sotva slal> hrl)OÍ-

katý, na okr. vždy zprohýbaný, tence mas., s okr. tenkým a ostrým,

velmi hygroí., za vlhka syt medové hnédý, s prosv. I. i)i mkr., za

sucha medo'v žlutý neb kozov okrový, hladký. T. dlouhý, rovný

nebo prohnutý, 3—5 mm ti., hndý, ale svétlýnii šupinkami strakatý

až po pitiskly, blanitý, žlutý prstenec (nkdy mizivý), v mládí celý

svtle plstnatý a zvlášt nad prstencem zrnité mrtnatý, pevný, elast.,

asto smákly. Prstenec prachem pak ervenav rezavý. L. nehusté,

dosti úzké, široce' ohloukovité pirostlé a krátce sbíhavé, nejprv

bled okrové, pak skoicov hndé. Duž. okrová, slab houbov

vonná. Výtr. vejitoellipt., 10 /f. C'yst. na ostí hojné, dlouhé, kivo-

lace nitkovité.

Na naneseném smetí v koutech lesních, na diví a pai-ezecli, obyejn
trsnatá. 7

— 11. Mnichovice, buiny u Jevan, v Kri, Mnichovice, evnice (K),

Roblín, Karlštejn, .Strr)m(ivka. Zbirov, P.chovice, Slapy (Jel.). Jest jedlá.
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Pil. rostrata sp. ii. S'. zohanitá. Trsnatá, kl. i
— 1V2 cm. kuželo^v.

zvíincov.. massivníni, dlouhým, tupým zobanem okonený, hy^rot..

/ca \llika ervenoJindý, se sotva prosv. 1., za sucha skoro cihlový,

lysý, hladký. T. dl.. tenký (2—3 mm), hndý, hladký, chrupavitý,

vlnkatý, v mládí spojený s kl. bíle plstnatým velem, které ale na t.

zanechává jen iiepatniý, mizivý, šuplnkatý prstenec. Pod prstencem

jest tr. l_\'sý nebo jen s nkolika malinkými, mizivými šupinkami.

Nad prstencem i. útle poprášený. L. dosti husté, rezavé, u t. vy-

krojené, s l)ílým ostím. \ ýtr. medové, nestejniostrann ellipt., na

basi šikmo stáž., 5
—6 ft Cyst. hojné, dl., nitkovité, zaoblené.

Na tiouclinivých paezech smrkových v údolí Zvánovickém, (j, 191Q.

Ph. pudica Fr. 1821. (Ag. albus Bull., Ag. fulvellus Bull.) S. pa-

ezová. \'tší a masitjší než Ph. mutab., mén hust trsnatá. Kl.

3
—

5 cm. neji)rv kulovitý, pak vodorovn sklen, a ro-zloiž., nkdy
málo hrbolatý, za sucha hled žlutavý, v mládí bíle ojínný a hedvá-

bitý, skoro šupinkatý, tence mas. L. prcíídlé, dosti ti., široce pi-

rostlé, skoro, obloukovit sbíhavé, nejprv bledé, pak svtle rezavé

neb žemlové, tuhé, význan pín vlnkat rugosní, v stáí lehlé.

T. dvakrát delší pr. kk, 4—12 mm ti., bílý, hladký, dole trochu

ztluštlý, nad prstencem mrtnat šupinkatý, rovný, nahoe trvalým,

blanitým, nahoe árkovaným prstencem opatený. Výtr. šir. vej-

itoellipt., nestejnostranné, k basi stáž., 12— 14 ,(i.. svtle rezavé.

J-*rach výtr. jasn rezavý. Cyst. krátké, sloupkovité neb kyjovité,

rovné. Duž. bledá, píjemn mírn vonná.

Na trouchnivých dubových a habrových paezech na Clnichclskéni vršku

v kvtnu a ervnu co rok hojn. Také u Roblína a Karlštejna. Od Pli. candicans,

která také nad Chuchlí roste, liší se svtle rezavými 1., bíle hedváb, ojínným,
slab nažloutlým kl. jest to spíše teplomilný, jihoevropský druh. Také v Anglii

známý. Dobrá, jedlá houba.

Ph. capistrata Cooke 1884. Š. prstenitá. Jednotliv nebo po nko-
lika v trsech. Kl. 3

—6 cm, pravid. mírn sklen., oblý neb široce

hrboL, dosti mas., na okr. tence lupenitý, uprosted žlutav žemlovV^

ostatn blavý, v mládí také šedav olivový, hladký, lysý, daleko

kolem okr. sífovit tuí^osíií, v mládí bílým závojem zastený. T.
2—3krát deláí pr. kl., solidní, pevn elast., hladký, bílý, leskle

hedA^áb. vlákn., s úzkým, bíle vatovit vycpanýTn kanálkem, dole

pomakáním rychle hndnoucí, s duž. hndou, na basi s hojnými

bílými koínky, širokým, blanitým prstencem opatený. L. husté,

u t. vykroj., trochu sbíhavé, v mládí bílé, pak hlínov nahndlé,

zubaté, na ostí bílé. Výtr. šir. ellipt., smutn hndavé, 8— 10 f<.

Cyst. lahvicovité. Duž. bílá, siln, píjemn vonná (jako májovky).



Na paezech a opadalém díví v humuse lesním nad údolím Radotínským
v ervnu a ervenci co rok hojn (velmi vyhívané stanovisko). Jest jist píbuz.
P. aegerita Brig., rostoucí na živých kmenech vrbových a topolových. Popis
Cookin' (z Anglie) i vyobrazení (t. 364) se dobe shoduji. Jest dobrá, jedlá

houba.

Ph. fallax sp. n. Š. klamivá. Dosti útlá, zjevu opnky. ale menší.

Kl. 2—3 cm, zvoncov. kiiželov., s tupiým hrbolem, tence a kehce

mas., lysý, ale nikoliv hladký, nýbrž atomatický matný, nápadn
celý lir libé hradavité riigosni, hygrof., za vlhka medov hndý
s prosv. L, za sucha kozov žlutavý, k okr. bledavý. T. dl., tenký

(2
—

3 mim), pevný, na basi hlizovit ztluštlý, bled medo<\^ý, nahoe
bíle pomouený, pod velkým, odstálým, hílým prstenem blav vlák-

nit nirtnatý. L. husté, útlé, šir, bich., medov rezavé, na bílém

ostí zoiibkaté. Výtr. ellipt., jasn žluté, 6—7 ^í-Cyst. dlouze nitko-

vité, tupié, skoro palikovité. Slab houbov vonná.

Na trouchnivém paezu listnatém v hluboké rokli vlhké pod Slivcncem,

v kvtnu 1 918. Jednotliv neb i spoe trsnatá.

Ph. blattaría Fr. 1821. Š. limcovitá. Jednotliv neb spoe trsnatá.

Kl. 1—3 cm, v mládí kulovitý, pak ploše rozlož, až rovný, nehrbol.,

tence mas., velmi hygrof., za vlhka hndý s prosv. 1. pi okr., za

sucha svtle šhit okrový, hladký. T. dl., i—3 an ti., rourkovitý,

kehký, hndý, rovný, vlnit hrbolatý, na povrchu bílou plstí po-

vleen}^ nahoe s tuhým, celistvým, trvalým- prstencem, v mládí bí-

lým závojem blanitým s kl. spojený. L. husté, šir. pirostlé, trochu

sbíhavé, žlutavé, pak hndavé s bílým ostím. Prach výtr. rezavé

hndý. Výtr. nestejnostrann vejitoellipt., 9
—-10 /'. Cyst. na ostí

hojné, velké, lahvicovité, tence zašpiatné.
V lesích všeho druhu (hlavn v smrinách) na humosní pd, na pae-

zech, na vesovinácli, na stechách doškových, na suchých nehnojených sme-

tištích od srpna do- podzima všude dosti hojná. U Prahy na podzim na su-

chých stepních travmách tém formaní houba. Drobností a tuhým, papiro-

vitým prstenem hned se od Ph. mutabilis rozeznává.

Ph. manimilata sp. n. Š. bradavkatá. Drobná, zjevu (_ialera. Kl.

I—1% cm, blanitý, dlouho zvoncov. kuželov. s bradavkou na te-

meni, hygrof., za vlhka medový s prosv. 1., za sucha blavý, na-

žemlovclý, hladiny lysý. T. dl., i—2 mm ti., kivolaký, .s- pi-

tisklým, trvalým, blanitým prstencem, nahoe mrtnat mounatý,

dole bíle vlákn., lysý, žemlový. L. husté, útlé, šir. bich., široce pi-

rostlé, bled krémové. Výtr. syt žluté, nestejnostrann ellipt., 8 až

10,í. Cyst. na ostí velmi veliké, z široce napuchlé base dlouze

zúžené, kivolaké, tupé.
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Na zemi v modrínovén. lese na záp. ?tráních u Mnichovic, ii, 1918.

Jest pibližná ped. \\z t.iké Galéra togularis.

Pil, miitabilis Scliaeff. 1762. S. opnka. V mohutných, mnoho-

etných trsech na paezech Hstnatých. Kl. 4—7 cm, ztuha mas., na

temeni dosti ti., nejprv sklen., pak rozlož., s více mén zetelným,

tupým hrlxjlem, s blavou duž., v mládí útle šupinkatý. v stáí lysý

a hladký, velmi hygrof., za vlhka hnd medový, za sucha blav
nažloutlý, pi usychání s okrajní tmavou zónou. L. husté, nestejn

šir., široce pirostlé a krátce sbíhavé, nejprv plefov bledé, pak sko-

icov Jmdé. T. zdélí pr. kl., 4—8 mm ti., dole neztluštlý, tuhý,

pak dutý, podél vláknitý a se trhající, nahoe se šupinkatým, mizi-

vým kroužkem', pod tímto zvlášt v mládí hust hndav drobn

šupinkatý, hndý, dole ernohndý, nad kroužkem lysý a rýhovaný.

V mládí jsou 1. zasteny blavým velem. Výtr. nestejnostrann

ellipt., 7
—8 ," Cyst. na ostí hojné, krátce a tence tyinkovité. Voní

velmi píjemn houbovité. Chu mírná. Prach výtr. ervenohndý.
Xa listnati''ch paezech (bucích, habrech, bízách, olších, lípách) po celé

léto po teplých deštích v mohutných trsech, asto pokrývá celý paez. Jest

výborná a vdná jedlá houba, hlavn do polévek se hodící. Xa paezech, pod-

houbím osazených vyrstá po celé léto a udržuje se i po více rok. Lze jí také

umle v zahradách pstovati. Od podobné jedovaté Hypholoma fasciculare liší

se již nedostatkem sírožluté barvy, mírnou chutí a píjemnou vní. Jest také

v Praze tržní houbou.

Ph. pseudohypholoma sp. n. Š. tepenitková. Velikost, tvar, kon-

sistence i zbarvení jako u Hypholoma fasciculare. KL 3
—

5 cm.

dosti tlust mas., zvoncov. sklen., špiat lirboL, slizký, hladký,

lesklý, asto sem tam s nepatrnou šupinkou velovou, uprosted re-

zav tiskový, ostatn sírožlutý, nehygrof., bez prosv. 1. T. dl.,

pevn elast., vlákn., dole rezavý, nahoe sírožlutý, dole mrtnat

vlákn., nahoe s mizivým šupinkatým kroužkem, v mládí bledým
velem s kl. spojený. L. husté, rovn ufaté, celou šíkou pirostlé, ale

záhy utržené, nejprv bledavé, pak ale syt rezav hndé, s bílým

ostini. Duž. sladká, blav žlutavá, slab píjemn moun vonná

(rozemnuta). \'ýtr. jasn žluté, pravid. ellipt., 8— 10 .". Cyst. na

ostí hojné, nitkovité, tupé.
V trsech na jabloovém paezu v obecní štpnicí v Mnichovicích, 9, 1918.

Jest podivný druh, zbarvením od Ph. mutabilis velice rozdílný. Jest ješt více

podobna Hyphol. fasciculare, ale nepálí.

Ph. unicolor Fl. Dan. 183 1. Š. jednobarevná. Menší než opnky.
Kl. 2—3 cm, pravid. zvoncov., sklen., obyejn na temeni krátce

pišpiatný, dosti mas., hladký, lysý, hygrof.. za vlhka syt er-
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venohndý, s prosv. 1. T. sotva delší pr. kl.. 2—4 mm ti., dok

nkdy smákly, hrub vlákn., hndavý, dole erna\-ý, -í bledým, bla-

iiifýin vzpímeným prstencem, pod tímto holý nieb jen nepatrn
mrtnatý. L. sir., dosti husté, rovn uaté, široce pirostlé, ale brzo

utržené, nejprv šafránov skoicové, pak ervenohndé. Duž. pí-
jemn mo'Un vonná. \'ýtr. nestejnostrann ellipt., 9

— 11 f<. Cyst.
zvláš veliké, ze ztluštlé base zvolna pišpiatlé. pokivené, ne-

pravidelné.
V tlupách neb i trsech na trouchnivém dív i listnatém, i jehlinatém

vzácn. Ía starých vrbách v Dalcjích u sv. Prokopa, v íjnu ioi8. Zbarve-

ním, drobnosti i prstencem lehce se od opnek rozeznává.

Ph. marginata Batsch 1789. Š. jelilinatá. \e všem velice podobná

opnkám, ale roste pouze na paezech jehlinatých strom a jest ve

všem menší, s kl. i v mládí lysým. T. pod pitisklým, blanitým

prstencem hladký, lysý, svtle slámov žemlový, pak hndý, vlnit

hedváb, lesklý. Kl. také hygroí., za vlhka medový, s velmi proisv. 1.

Výtr. podobné, svtle medové, 6—8 fi. Cyst. dlouhé, šttinkovité.

dole ztluštlé.

V jehlic, lesích všude sice, ale dosti vzácná. Mnichovice, Jevany, Kr,
Hvzda, evnice, Teboíí, Strašíce, Jirna atd. 8— 10. Jedlá.

Ph. decurrens sp. n. 5. shíJiavá. Kl. 3
—4>4 cm, tup kuželov., pak

rozlož, a tup široce hrbol., uprosted tlust pevn mas., na okr. la-

locnat zprohýbaný, v mládí mrtnat šupinkatý, hladký, lysý.

hygrof., bez prosv. I., líiedov žhiiavý, uprosted skoro ervený. T.
dvakrát delší pr. kl., velmi tlustý (i cm), tuhý, pevný, k basi velice

ztenený, hrub vláknitý (vláknivo' tvoí tlustou ktiru. obakijící

stední hoiubovitoti de), hndavý, dole tmavý, nahoe s trvalým,

.Hrokýin, blanitým, bílým, odstálým- prstencem, pod tímto odstále

hnd šupinkatý. L. husté, úzké, nejprv blavé, pak okrové, dlouze

a zvolna obloukovit na t. sbíhav. Duž. v kl. bílá, j^íjemn hou-

bov vonná. Výtr. vejitoellipt., žlut prsvitné, 4—5 ,". Cyst. hojné,

nitkovité, kivolaké.
V mohutných trsech na borovém zetlelém díví na Koženém vrchu u j\Ini-

chovic, v záí 1918. Na podzemnícJT, zetlelých koenech v Krském lese v dubnu

1920. Jest to výborný druh, zvláš význaný dlouze sbíhavými lupeny a mo-

hutným, blanitým prstencem. Jest jedlá, chutná.

b) Druhy nehygrofanní, kl. hrub šupinatý,

cc) Velké, masité druhy.

Ph. squarrosa Mll. 1776. Š. kostrbatá. Kl. 7
— 10 cm, lirub mas.,

rezav hndý, suchý, mkce plstnatý, zvlášt podle okr. pokrytý
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husté plochými, iiahoni ;(/7';;////v/;?/, tiípýnii, liiidými šupinami,

kuželov. zvoncov., pak rozlož., na okr. ovšený mocným vlnatým

veleni. T. Med žlutavý, 'rovnž pokrytý podobnými velkými šupi-

nami, \' mládí spojen s kl. tlust kožovitým velem. L. bled žlutav

olivové, pak rezavé, úzké, husté, u t. vykrojené. Duž. l)led žlu-

tavá, sihicho pí'íjemn kocitiirho zápachu, chuti trochu zvláštní.

Xa t. skládají šupiny tlustý, vlnat plstnatý, rezavý prstenec. \'ýtr.

< (krokve hndé, zaoblen krátce elli])t., 5
—) n. C"yst. riznotvárné,

lahvicov., sloupk()V., ellipsoid. až i veliké kulovité.

Na basi listnatycli strom na podzim všude hojn, trsnalá. Xa lipách,

akátech, topolech, klenech atd. Staré lipy v íjnu jíou houbou touto vesms

osazeny.

Pil. flaminans Fr. 1821. Š. ohnivá. \ mohutných trsech, zjevu

jako ped. Celá houba pokryta jest na svtle žluté pd odstálýnii,

ostnit prišpiatlými, tuhými, tmavými šupinami. Kl. 6—10 cm.

velmi mas., nejprv pokulov., až i kuželov. se špiatým temenem, pak

rozlož., suchý, na okr. dlouho se zbytky vela. T. sotva delší pr. kl.,

1
—2 cm ti., tuhý, solidní, nad stedem se šupinatým kroužkem, pod

tímto ostnit šupinatý. L. dosti tuhé, nejprx" bledé do žlutavá, pak

rezavé. Duž. žlutavá, mkká, píjemn houbov vonná. \ ýtr. vál-

cov., malinké. 3
—4 .».

Na kmenech a paezech jehlinat. strom, vzácn. 9— 10. Na smrcich

11 Kunic, na jedlích u Tehova, evnice, Tebo ÍA\').

Ph. aurivella Batsch 1783. Š. zlatozávojná. Kl. 6— 10 cm, ploše

sklen., svtle žlutý, leskle slizký, s velkými k povrchu pilepenými

hndými šupinami. T. i
— 1V2 cm ti., zahnutý, pevn elast.. žlutý,

s hiidoii basí, nahoe s odstálými hndými šupinami, dole více

vláknitý, suchý, v mládí se žlutým velem. L. žlut olivové, pak
kaštanové se svtlým ostím, husté, lehlé, u t. skoro zaoblené. Duž.

žlutá, chuti trpké, nevonná. Výtr. žlutohndé, tup ellipt., 9
— 11 .».

Na živých stromech listnatých vysoko ve vtvích (dubj^, buky, kaštany,

jablon). Koraáice u Budjovic (Šim.), evnice, Stroir.ovka (R), na vrb
v bažantnici u Blahotic (R), na Morav (Slad.). 9— 12. Za vlhka jest kl. po-

kryt mocnou vrstvou slizu, v nmž splývají šupiny.

Ph. adiposa Fr. 1821. Š. slizká. Celá sírov žlutá, kl. 5
—

13 cm,

tlust, elast. mas., brz)0 ploše rozlož., nkdy uprosted vmáklý, na

povrchu slizký s pilepenými hojnými tmavšími šupinami. T. i až

1 3^ cm ti., ztuha elast., prohnutý, k basi ztenený, zde hndý, s od-

stálými šupinami, slizký. L. žluté, pak hndé, husté, šir., asto lehlé,

u t. široce vykroj. Duž. žlutá, na basi t. hndá, mírná, intensivn
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\í.

koenn vunná. Výtr. rezavé, tup, krátce diipt., hladké, nápadn
malé, 5

—() /'.

Na kamenech a paezech listna, stromu, lilavn buku, na podzim, vzácn-

Na Petín na starých kaštanecli (Fclitr). v umav (K).

Ph. lucifera Lasch 1828. Š. masiiiú. Velice podobná ped., ale

menší, bled sírošlutá neb citrónová. Kl. 3
—6 cm, slizký, se spo-

rými, pitisklými šupinami, kuzelov. zvoncov., asto pišpiatélý.
T. s mocným, blanitým prstencem a pod tímto se sporými odstá-

lými šupinami, re-

zavý, nahoe žhitý.

Výtr. ellipt., na basi

stáž., 7—8 /í. Cyst.

krátce tupé tyinkov.
Na paezech nebo vedle

nich ze zem, v zahra-

dách a parcích ídce. 9 až

II. Stromovka, Roblín,

Jevany, Koso, Cibulka,

Lovtínská rokle v Že!.

Hor. (K).

Ph. Maximovii sp,

n. 5^. Maxinioviova.

Statná, mas., ne-

hygrof., kl. 5
—8 cm,

velmi tlust mas.,

sklen., hladký, bez

šupin, slizký, bled

okrový. T. velmi

dl., tvrdý, i>evný,

dutý, bled nažloutlý,

I—2 cm ti., blani-

tým trvalým prsten-

cem opatený, pod tímto dlouze, hrub, vláknit hnd odstálc šu-

pinatý, nad ním drobn, hust, hnd zrnitý. L. velice šir., ku t.

celou šíkou pirostlé, pak utržené, proídlé, u okr. náhle zúžené,

olivov hndé, s bílým hladkým, ostím. Dui. bílá, nevonná, ale

velice hoká. Výtr. na obou koncích velmi ztenené, skoro T/ee-

novité, hladké, veliké, 12— 15 /'. Cyst. malé, tup sloupkov., sotva

vtší než basidie.

Na lipovém kmenu u Žehušic v záí 1920 sbíral p. R. Maximovi. Pati

do pibuz. pedešlých, ale se žádnou se neshoduje. Již výtrusy jsou velmi cha-

rakteristické.

00

Obr. 80. I. Pholiota Rigelliae Vel., 2. Ph. sul-

phurea \ el., v prezu a zvtš. výtr. s cystid.

Slab zmcn.í.
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Pil. sulpluiroa sp. n. S". sirova. Obr. So. Menší, ale pekrásný druh

/. i)ril)ii/..
I'h. siiuarrosa. Kl. 3—5 cm, nejprv tup zvoncov., pak

rozlož, sklen., s dlouho podvin. okr., mírn mas., velice slizký, za

sucha hladký a lesklý, datošlutý, s pitisklymi nepatrnými Slutými

šupinami, v stáí na temeni naervenalý. v mládí spojen s t. bo-

hatým, sirožlutým velem. T. 6— 10 cm ti., delší pr. kl., suchý,

žlutý, dole trochu ztluštlý a ervenohndý, s šafránov žlutým šu-

pinatým prstencem, pod tímto žlut odstálie šupinatý. 1.. hust, nej-

])rv sirožluté, pak dlouho zlatožlut, konen žlutohnd, u t. Iihi-

bdko úzce vykroj., skoro šir. trojhranné, pomakáním hndnoucí.

Duž. sírožlutá. siln pryskyiné vonná, na vzduchu hndnoucí.

\'ýtr. tup ellipt.. 5
—6 ». Cyst. velk. tup. baat nadmut.

.\a smrkovém pac7.u u Tebon v srpnu 1Q15 a 1916 sbíral p. . IVein-

zcttl. Také u Pisku (Macháek), na borovýcli paezech na He u Tehova, na

borovém devu v ohrad na Smíchov (R). 8— 10.

Pil. Rigelliae sp. n. Š. Rigellové. Zjev a velik. ped., ale není tak

sírožlutá. Kl. 3
—

5 cm. Šir. zaoblený, tlust mas., na okr. dlouho

podvin. a žlutým velem s t. spojený, který na t. zanechává ])avu-

inatý. mizivý prstenec, trochu sHzký^ Miitolinédavý, ervenohnc-

dými, velice drobnými, sotva odstálým,i šupinkami hust posetý. T.
asi I cm ti., dlouhý, pevný, solidní, pokivený, žlutý. |X)d prstencem

ervenohnd pitiskle šupinkatý, hrub vlákn. Duž. žlutá, silné

sladce aromatická. \'ýtr. kulat, hnd, 5
—6 p. Cyst. sporé, veliké,

zaoblen sloupkovité.

\^ dubinách u Chlumce n. C. v záí i()iC) sbírala si. Aloisie Rigellová,

má pilná a vrná posluchak'i.

iU Probiié, útlé druhy, s blanitým kl.

Pil. muricata h>. 1H24. Š. ostnitá. Útlá, skoro drobné Naucorie

])ii)()mínající. Kl. 1
—2>4 cm, pravid. zvoncov. sklen., nízký, skoro

blanit mas., svtle žlutý, drobnými zlatožlutými, vrostlými šupin-

kami posetý, za vlhka slizký. T. delší pr. kl., i—2 mm ti, žlutý,

útlým prstencem znaený a pod tímto tmavji žlut odstále šupin-

katý. L. dosti husté, šir. pirostlé, lehlé, na ostí svtle pýité, nej-

prv žlutav, pak rezavé. Výtr. vejitoellipt., hndav. 6—8 .« Cyst.

veliké, dlouhé, rovn zašpiatné, dole kopinat ztluštlé.

.\'a trouchnivycli paezech bukových velmi vzácn. 9— 10. L' evnic (K),

Lovétinská rokle v Želez. Horách, Žehušice (Max.).

Ph. saliclna sp. n. Š. vrbová. Malá, bledá, tence mas. Kl. 2—3 cm,

zvoncov. tup sklen., suchý, bledý s tonem nažloutlým, drobnými
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cárovitými hudavýini šnpi)ikaini pokrytý. T. dvakrát delši pr. kl.,

stejn ti. (2
—

3 mm), tuhý, bily, spoe šupinkat inrtiiatý, na konci

rozšíený a útle pavninkat mrtnatý. L. husté, tenké, šir. bich.,

u t. z'oln zaoblené, bolavé s nádechem žlutým, pomakáním cele-

najíci. A'ýtr. vejitohruškov., žlutavé. 8— lO/. Cyst. na ostí hojné,
ale jednotliv také na ploše 1., 7'elmi veliké, houslovité (uprosted
zaškrcené, palicovité). Duž. blavá, bez zápachu.'

Na vrbovém paezu v luloli

Radotínském, v listop. 1917.
—

Jest podivný druh, z pibuz.

ped. Prstenec jest SDtva vyvi-

nut. Lupeny v mém r(jztoku se-

zelenaji. Význané jsou cy-

stidy.

c) Druhy nehygrofan-

ní, kl. hladký, ne-

slizký.

Pil. caperata l^ers. 1801.

(Rozites cap. Karst.) í)1ir.

81. .Š". S7'raskalá i sluka.

Dosti mas., velká, blavá

hiiuba s mohutným prsten-

cem. Kl. 5
— 10 cm, v prv-

ním mliádí úpln kulatý,

mocným velem s t. spo-

jený, pak tupé kuželov.

zvonoov., konen zvoncov.

rozlož., lysý, hladký, su-

-hý. na žlutavém podkladu

jakoby bílým plísovitým

závojem potažený, v stáí radiáln rugosní a bled žlutavý, "".

mnohem delší pr. kl., i— 1^/2 cm ti., stejnomrn válcovitý, solidní,

hladký, blavý, jemn vláknitý, jt mohutným, bílým, Imsté árko-

vaným prstencem, který ale brzo upadá, na basi s útlou svtlou-

botkou. Prstenec jest uprosted ostrým hebenem objat. T. nad

prstencem posázen bílými, pitisklými šupinkami. L. husté, hlínov

špinavé, pirostlé, zubaté, šir. Duž. bílá, slab houbov vonná.

Výtr. šir. mandfov., nestejnostranné. na basi v špiku stáž., 12 až

14 fi. Cyst. na ostí dlouze vakovité. tupé.

Obr. 81. Pholiota capcraia P., slab zmenš.,
v prezu a v mladém stadiu, zvtš. výtr. a cyst.
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\' iehlinat. lesích v mechu, rašelinníku a ploniku v houfech, ale také

v buinách, hlavn v podhoí. Tak všeobecn v Šumav, u Blatné, Tebon,

Litomyšle. Xéni. Brodu (Ros.), Strašíc, Píbrami, Chlumce n. C. (R), Cesko-

mor. \ys. (K), Jevany, Cern. Kostelec, Písek. Jest to velmi chutná jedlá

houba, také pod jménem »masaka« známa. \'ytváením botky a i jinak (prste-

nec) znan se odchyluje od pravých Pholiot a proto lépe ji aditi co r. Rosites.

d) Druhy malé, iiehygrof., s kl. velice slizkým, neštipinatým.

Pil. mucosa sp. n. Š. lepkavá. V mohutných trsech, kl. 1V2 až

2^^ cm, dosti mas., nejprv zvoncov. kuželov., záhy ale rozlož., ko-

nen s vyzdviženým okr., z' mládí šupinaté plstnatý, p)ak ale lysý,

mohutnou vrstvou slizu potažený, na okr. s cáry velovými, špinavé

olivové okrový, sotva hygrof. T. dl.. 3
—

5 cm ti., stejn ti., pevný,

jen s úzkým kanálkem, špinav okrový, nahoe nažloutlý, hez

prstence, celý pokryt husté plstnatými bílými odstálými šupinkami.

L. husté, útlé, sir. bich., u t. zaoblen volné, nejprv bledé okrov

nažloutlé, pak špinavé hnédé, pK)makáním hnédnoucí. Duž. pí-

jemn houbov vonná. Výtr. klínovit tup ellipt.. žluté, 5
—6 /«.

Cyst. hojné, nitkovité, palikou okonené. Prach výtr. erveiio-

hndý.
Ze zem v mladém porostu erné borovice na teplé jižní stráni v lese

Michelském v listopadu 1918. — Podivná houba, od ostatních Pholiot dosti

odchylná. H3'pholon:a to byt nemže, ponvadž jsou výtr. žluté a velm jest

mohutn vj-vinuto. Odní na t. jest ješt hrubší než u opnky.

Flammula Ir. Plamenka.

Houby velké i menši, na dívi nebo poblíž paez a kmenu

rostoucí. Kl. jest v mládí spojen s t. vláknity-^m velem, jež ostává

na okr. kl. jako plstnaté tísn a na t. sotva kdy zanechává ze-

telný kroužek. Výtr. žlutavé neb rezavé, hladké. T. solidní, vlák-

nitý. L. široce pirostlé, více mén sbíhavé. Cyst. na ostí hojné,

nitkovité.

\>nikají asto živými barvami a skoro vesms silným zá-

pachem. Objevují se již v letních msících a jsou celkem všude

vzácné. IMnohé druhy vždy radno peliv srovnávati s rody Hypho-
loma, Pholiota a Naucoria, jimž se dosti podobají. Od r. Hypho-
loma se liší neervenými výtr., od r. Naucoria tuhým, hrub

vláknitým t. a od r. Pholiota neblanitým velem a nedostatkem

kroužku i prstence. Ricken uvádí 19 dr., Saccardo 79 dr.. z nichž

46 evropských.
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a) Výtr. špinav hndavé, 1. hlínové nahnédlé, kl. na okr. se

zetelným velem v mládí, na povrchu slický.

F. íenta Pers. 1801. P. šedohlínová. V tlupách, netrsnatá, celá

skoro blavá nebo špinav blavá, prostední velik. Kl. 4
—6 cm,

ztuha mas., pravid. nízce sklen., široce hrbol., silné sUzský, s pi-
tisklými bledými šupinkami, v mládí vláknitým velem pf-i okr. T.
dl., asi I cm ti., dole zakivený a okrový, ostatn bledý, stejn ti.,

elast. pevn vlákn.. mrtnaté šupinkatý. L. bled-, pak pkn žlutavé

hlínové, dosti úzké, pirostle shíhavé. Duž. bledá, bez vn. Výtr.-

válcov. ellipt., 6-—7 fé. skoro zakivené. Cyst. kopinat vetenovité.

Na zemi ve smíšeném lese nad Hrusicemi na podzim 1916. Autoi uvá-

djí ji jako rozšíenou, snad z Cech obdržíme o ní více zpráv.

F. niixta Fr. 1838. P. smíšená. Trsnatá, kl. 3
—

5 cm, tence mas.,

r0'zlož., nehrbol., hladký a lysý, mocnou vrstvou slisu pokrytý, na

okr. hélavý, ostatné emhvé hnédý. T. bledý, nahoe bílý, 4
—6 mm

ti., stejn ti., konen dutý, tmavším,i šupinkami dosti hust po-

krytý, nahoe s nepatrným kroužkeim. L. bledé, tmavými \'ýtr. po-

prášené, pak bled okoládo^v, husté, lehlé, široce vykroj, a árko-

vit sbíhavé. Duž. bledá, mírné chuti, bez zápachu. Výtr. ellipt.,

velké, 12— 15/;. Cyst. dosti velké, tup lahvicovité.

\ travé u borovélio lesa u Stránic ve velikém množství, v listop. 1913.

Zjevem upomíná na nkteré Hj^pholomy.

b) Výtr. rezavé hnédé, 1. žluté rezavé, kl. na povrchu vlhký,

v mládí s velem na okr. Prsaté.

F. spumosa Fr. 1821. P. borová. Kl. 3
—

5 cm, dosti ztuha mas.,

ploše sklen., nehrbol., žlutavý, uprosted více méné hndý, za sucha

lesklý a hladký, za vlhka velmi slizký, na okr. se zbytky vela. T.
elast. tuhý, tvrdý, 4— 10 mm ti., asto smákly, válcov., nahoe širší:

bledé žlutavý, lesklý, hnd vlákn. L. šir., málo vykroj., pirostlé,

husté, asto zprohýbané, svtle slámožhité. Duž. slámožlutá, skoro

bez zápachu. Výtr. elHpt.. 6—7/,. Cyst. na ostí 1 ploše velké,

lahvicovité.

\" jeldinat. lesích ze zem. V borovém lese u Struliaova spoe. 6, 1914-

F. gummosa Lasch. 1828. P. ^^ummovitá. Kl. },—':, cm, mírn mas.,

oble sklen., hladký, lysý, velmi slizký, s pitisklými (jako pilepe-

nými) tmavšími šupinkami, žlutohnédavý, na okr. se zbytky vela.

T. delší pr. kl., 3-
—4 mm ti., žlutavý, mrtnat šupinkatý, na basi

ervenavý'. s úzkým kanálkem. F. dosti husté, tenké, velmi sir.,
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u ti'. \ \ knijené. iwisf hitc, pak neist rezíív hndé. \'ýtr. eri])t.,

žliil i)rus\'itn. '>
,". L"yst. na (istí hujné, lahvicovité. na nluše

žádné nebo jen sem tam sporé. Bez zá])aclui.

( íhjcjn mimo les, na paezech nehi) i iia zemi, óasto tisnatá. \ záciié.

I" Mukarova (Zv. 8. 1018), v tráv u lesni silnice u Jevan (9, 1918).

F. flavída Scliff. 1702. /'. jíutavá. \ trsech neb i jednutliv pod

strumy nebo jim na blízku. K1. 4—7 cm. elast. stejnomrn dosti

tlust mas., ploše sklen, nel) rozlož., síro.ílntý, iimstn Icsknavý,

slizký, lysý. na okr. se zl)}lk_\' ])ntisklých šupinek. (l!ouho potlvin.

T. liifý, elast. pevný, 7
— 10 mm ti., k basi svolná cteneiiý a .cv/c

koenující, tiiliý. hašlaiKrý, Jwitb vláknitý, asto vlnitý, se zbytky

vláknitého bílélro vela. L. zJutc, pak crvenav rezavé, potom do

er\ena\a, útlé, ú::.ké, husté, u t. mloe vykrojené, skoro sbíhavé,

na ostí troL-lui zoubkaté a bledé. Duž. citrónové žlutá, skoro bez

zápachu a chuti. \'ýtr. ellipt., 8—y fi. zlatožluté, jasné, hladké.

Cyst. zvláštní: jedny peveliké, krátce stopkaté. kulovité, tlusto-

blanné, žlutou šávou naplnné, jiné menší, tenkoblanné. bledé, ky-

jovité, palikovité. zaškrcované neb i v tenké nitky vybíhá vé.

^' jehlinatých lesich ídce. \' Krském lese v ijnu 1913 (Šim.), u Bahic

v borovém lese (11, i()l8. Zv.).

F. astragalina Fr. 1821. P. kozincová. Elast. mas., tvaru a veH-

kosti oi)nek. irsnatá. Kl. 3
—6 cm, šafránové ervený, za sucha

žlutav šafrán(;vý, hladký, lysý, rovn rozlož., dosti mas., na okr.

blanitý a 1. pesahující, v mládí na okr. pýit\'. T. pevn elast..

hedváb, vlákn., málo delší pr. kl., 4—7 mm ti., hndavý a bíle vlák-

nitý, na basi éervenajici. L. husté, úzké, útlé, bledé žlutavé, pak
rezav hindé, široce pirostlé a krátce sbíJiavé. Duž. hnd žlutavá,

nepíjemn páchnoucí, hoká. \'ýtr. krátce ellipt., (>—7/1.

Xa devech a kmenech jehlin. vzácn. \' zahrad pod \'yšehradem. 6,

IQ14 (Hedrych).

F. ahiicola l-"r. 1821. (V. amara Bull.). P. olšová. Trsnatá, kl.

3
—

(> cm, dosti mas., pravid., luírn sklenutý, obyejn bez hrbolu,

s okr. ostrým, dolu sehnutým, hladký, lysý, ale k okr. radialné

vrostle vláknitý, leskle slámové žlutavý, s dužninou bledé žlutou.

T. sotva delší pr. kl., velmi tvrdé tuhý, nahoru zvolna rozšíený,

hrubé z'lákn., bledé žlutavý, pomakáním a v stáí špinav hndý,
hrul> mrtnatý. L. husté, šir..- žlut hlínové, pak svtle rezavé, pi-
rostle krátce sbíhavé. Pácline odporné a chutná hoce. \*ýtr. bled

žlutavé, tup ellipt., (>—8 ,n. Cyst. na ostí sporé, tyinkov.. na basi

trochu ztluštlé.
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Mimo le:^ na baM kmenu li.stnat. v/.ácn. Xa l)asi staré olše u Kutné Hory
v prosinci 1Q17 (dr. Aug. Bayer).

F. conissans Fr. 1838. P. ovšená. Trsnatá, mnoho pipomínající

Hypiholoma fascic. Kl. 3
—6 cm, clnsti mas., zvoncov. sklen., trochu

hrbol., praviti., dlouho s podvin. a bílými cáry ovšeným okr., víJicc

hladký, lysý, lesklý, citrónov Slutý, pak záiv žlutý s trochu hn-

dým temenem. T. dl., 5
— 10 mm ti., elast. ]>evný, solidní, hrub

vlákn.. trochu mTtnatý, nahoe .? vncem cáru velových, žlutý, dole

nahndlý. L. bled žluté, pak skoicové^ konen temn nachov

rezavé, s blavým ostím, husté, tenké, u t. zúžen pipojené. Duž.

záiv žlutá, mírná, bez zápachu nebo se slabým irvkovým aro-

mátem. Výtr. vetenovit ellipt. až vejitovetenuvité, hndé, to //.

Cyst. tyinkov., zaoblené.

Mimo les na basi kmen a paez vrb, olší a ovocných strom.. 8—n.

U Hrusické cihelny (olše), u Jevan (olše), Mirešovic (olše), Slivence (olše),

Strašíce, Slané. —. Podobnost s tepenítkou jest veliká, ale nepálí a výtr. jinaké

a vtší. \'oní slab ovocn. T. jest na liasi nkdy ztenen.

cj / 'ýtr. okrov žluté, 1. zlatov žluté, kl. skoro lysý, v mládí

bez vela na okr.

F. penetrans Fr. 1817. P. nevonná. Zjevem i veUkdStí podobná F.

sapinea, ale kl. lysý, hladký, vlhký, jen na okr. trochu mrtnat vlák-

nitý, oranžov žlutý, s temnjším temenem. \.. .šir., okrové, po-

makáním se nemnící, také duž. nemnlivá, nehoká a nevonná. T.

hložlutavý, zvlášt na basi bílý. \'ýtr. šir. ellipt., 7
—

c> //. Cyst.

tyinkovité, na konci s palikou.
Na basí jehlinat. paez u Tebon, 8, 1013 (Weinzettl). Cituje se všude

jen jako velká vzácncjst.

F. hybrida Fr. 1817. /'. paezová. Zjev, barva a velikost jako

nkteré hndé druhy z píbuz. Collybia dryophila. KL 3
—

5 cm,

tence, mkce šavnat mas., pravid. tup sklen., pak rozlož., ale

nehrbol., asto na okr. zprohýban lalonatý s okr. nahoru (,hrnutým,

velmi liyínrof., za vlihka živ hndý, s trochu prosv. 1., za sucha svtle

žemlový, v mládí vláknitým, bledým závojem zastený, pak dlouho

na. okr. s lemem plstnatým. T. sotva delší pr. kl., stejn ti. (4 až

6 mm), svtle hndý, ale bíle leskle vlákn., asto na plocho smaklý.

L. nejprv blavé, pak skoicové, neskvrnité, dosti ídké, šir., celou

šíkou pirostlé a trochu sbíhavé. Duž. svtle hndá, dosti siln pí-

jemn houbov artímatická. bez chuti. Výtr. tup ellii)t., na basi
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šikmo stáž., velmi hlcd lutavc, 7
— 10 it. Cyst. na ostí dlouze

nitkovité, oblou palikou okonené.

Xa jchlinatycli paezech iicb i ze zem zctlelýni divím proniklé, po n-
kolika v trsech. \^ ohrad devní na Smíchov v ervnu IQ16 za deštivého po-

así. Jest to vzácná honba, posud jen v horách pozorovaná (Nmecko, Švéd-

sko). Xa Smíchov zanesena byla patrn se dívím ze Šumavy.

F. sapinea Fr. 1821. Obr. 82. P. devní. Velikost i zjev úpln
iako Dermocyl>e cinnam., asto v trsech. Kl. 3

—6 cm, elast. mas.,

v mládí pravid. kulov. s podvin. okr., pak sklenuté rozlož., asto

uprosted vmáklý, .s- okr. velmi ()strým, na povrchu jemn sametov

%hl

"X

9q

Obr. 82. Flam.mula sapinea'Fr., starší a mladší stadium,
v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst.

plstkatý, suchý, na zlatožluté pud hndavý. T. málo delší pr. kl.,

4
— 10 mm ti., pevný, obyejn kivolaký a smákly, hrub vlákn. a

mrtnatý, blav žlutý, al,e 0' hndou duš. Kortina žádná. L. zlato-

žluté, iizké, slabé vykroj., krátce sbíhavé, husté, pomakáníni rychle

hndnoucí, na Dstí l>lavé. Duž. kl. žlutá, siln oste páchnoucí.

V<-tr. vetenovité ellipt., syt žluté, 8— 11 n. Cyst. dlouze nitkov.,

na ko^nci palikovité, sporé.

(^d kvtna po celé léto až do zirny všude dosti rozšíená na borových

paezech, ale také ze zem devním smetím promíšené. Jest to za živa krásná

houba, ale snadno se mže pomásti s Derm(_)c. cinnam., která má v mládí hoj-

nou kortínu a jinak žluté 1. U Mníchovic, ían, Jevan, Jiren, Sojovice na

Jizee, evnice, .Šumava, Krkoroše, Brdy, Tebo atd. Páchne pronikav
therem.

F. squainulosa sp. n. P. šupinkatá. Kl. 3
—4/^ cm, dosti tlust

mas., hladký, suchý, rovné rozlož., se sehnutým, tupým okr., na

jasn žlutém podkladu hust pitiskle ervenohnd šupin katy, upro-
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sted vbec splynule ervenohndy, s duž. bled žlutou, bez zápacbu.
T. zdélí pr. kd., nahoe >—8 mm ti., k basi zvolna ztenený, tuhý,

elast., solidní, vlákn., lysý, beze všeho vela. Iiled žlutavý, ale po-
makáním ern ervenohndy. L. tenké, šir., husté, celou šíkou

pirostlé, sírožluté. Výtr. skoro bezbarvé, vejitocllipt. aš vejito-
kulovité, 8

ft Cyst. na ostí malinké, tup lahvicov. neb zaoblen

sloiiipkovité.

Na paezech u Kolodj na Pardubicku v záí 1918 sbíral p. dr. Schiistler.

Není možno spojovati ji s ped.

F. liqulritiae Pers. 1801. F. páchnoucí. Živ zlatožlut zbarvená,

trsnatá, na paezech. Kl. 3
—6 cm, elast. tence mas., pravideln oble

sklen., dlouho na okr. podvin., clatolutý a cililové ervený, vlhký,

lysý. T. sotva delší pr. kl., 5
—

7 mm ti., tuhý, pevn elast., k basi

málo ztluštlý, nahndlý, hliadký, ztuha vláikn., nejprv blavý, pak

dutý, v mládí bílou kortinou s kl. spojený, která ale pak beze stopy

mizí. L. záiv c.latošlnté, pak skoicové, šir., široce pirostlé, sotva

vykrojené, skoro sbíhavé, od t. k okr. kl. zvolna zúžené, tenké,

husté,-, elast. Duž. žlutá, velmi hoká a oste kysele páchnoucí.

Výtr. ellipt., na basi šikmo stáž., jasn žluté, 8 /(. Cyst. sporé, rovn

tyinkov,
Xa borovycli paezech v trsech nemnohoetných, na podzim. U elákovic

v borech (Šim.), u Zvánovic na smrkov. paezech, Strašíce, Hiršberg v Šu-

mav CK).

F. pholiotiformis sp. n. P. opnková. Zjev úpln Pholiota adiposa.

Kl. 4
—

9 cm. vodnat mas., sklen., s okr. ostrým, dol sehnutým,

na povrchu sírolutý, vlhký, hojn posázenV' pitisklýini temn hné-

dýuii, uprosted velkými, ke krajm drobnými a hustšími, nkdy
i ržovými šupinkami. T. delší pr. kl., i— 1V2 cm ti., bledé slutý,

hladký, lysý, velnu hrubé vlákn., elast. L. proídlé, neširoké, tlusté,

na t. zvolna obloukem sbíhavé, žlutavé. Duž. žlutavá, slab pách-

noucí. Výtr. dokonale kulaté, rezavé, k basi krátce stáž., 5
—6 ,«.

Cyst. na ostí veliké, vakovit kyjovité.
Pobh'ž borových paez v lesích u Sojovíc na Jizee v er\enci 1914- !*'>-

divná houba, již by ka/.dý za Pholiota adip. považoval, ale nemá vbec kor-

tinu ani velm a kulaté výtr. Soudil bych, že jest blízká !•". gymnopodia Bull.,

jež vzácn roste v horských lesích.

d) Výtr. prsvitné sluté, /. masové hndé, kl. iva povrch"

odstále hrub zrnitý.

F. granulosa sp. n. F. zrnitá. Drobná, jednotliv, kl. i—2^2 cm,

oble a pravid. sklen., nehrbol., tence mas., rezav hndý, matný, celý
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kolniýiiii hiLÍrloritýnii bradakaiiii jcat ::r)iitý. T. dvakrát delší

j)r. kl., 3
—4 mm tL, solidní, pevný, elast.. hrub vlákn., obyejn

siiiakiý, dulc hncdý, nahoe žlutohndý. l>ez vela a kroužku. L.

dosti proídlé, tenké, široce pirostlé, šir. bich., nejprv žlut

okrové, pak hnd masové. \ ýtr. tup ellipt., obyejn ledvinit za-

kivené, prsvitn žluté. 7
—S ,". C"\st. na ostí velké, ku!i»vité,

stopkat krátce zúžené. Bez zápachu.
Xa mokvavém. vykntlanéiii míst iivého kmene bukového v lesích Je-

vrmsk.vcli. v záí 1918. — Jest i svou podobou i svým stanoviskem podivná

h('ul)ika. /á(hié známé v])cc ani podobná ani píbuzná.

Weinzettlia gen. n.

Weinsettlovka. (Jbr. 83.

Masitá houba, vzezení

Dermocyi")e cinnabarina. Kl.

sklenutý, vzrostle šupin-

katý. Ten válcovitý, dok

aezthištlý, chrui)avit ma-

sitý, zevn vláknitý, již od

mládi dutý a kanálkovitý,

na povrchu mrtnatý. Lu-

peny proidlé, tlusté. Ten
v mládí spojen s kloboukem

vláknitou kortinou. Výtru-

sv vejité. hladké, žluté.

Cvstidy na ostí i ploše

Obr. 83. Weinzettlia rubescens \'el.

Slab zmenš.

krátce sloupkovité, zaoblené. Prach výtrusný rezavý.

W. rubescens s]). n. W. ervená. Kl. 3
—4>2 cm, dosti mas., ploše

sklen., uprosted trochu vmáklý, na (jkr. dlouho"^odvin. a útle bíle

plstnatý, hladký, slizký, na blavém podkladu pitisklými, krvav

erven\'Tni šupinkami peestn''. T. dvakrát delší pr. kl., 3
—

5 mm ti.,

rovný, elast. |>e\ný, již v mládí rourkovitý. hladký, bílý. ale krva-

vými \lákny povleený, v mládí s kl. lx>hatou krvavou kortinou s kl.

spojený. L. husté, s kratšími stídavé, tlust mas., trochu pín
vráskované, rovné, široce i)irostlé (nevykroj.). nesbíhavé, nejprv

žemlové, pak skoicové, ])omakáním tak jako všechna dužnina er-

venající. \'ýtr. vejitokulov.. k l)asi krátce stáž., syt žluté, hladké,

8— TO /'. Cyst. hojné, sloupkovité. zaoblené.
\' erném humuse v listnat. lese u Tebon v srpnu 191 5 sbíral Wein-

zcttl. I' Peloue v srpnu 1919 sbírala si. Fricova. Jednotliv nebo po 2—3

trsnaté. Rozemnuta voní slab ovocn.
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líouba zevnjškem nádherná. Byl jsem dlouho na rozpacích, ku kterému

rodu bych ji ml vlastn piaditi. Xejspiše by tu mohl být jmenován r. Der-

mocybe, ale ji/, v mládí dutý, chrupavitý t., slizký kb, cystidy tomu odporují.

Ten nestává se dutým rozpadnulini pletiva uvnit, nýbrž jest již v prvním

mládí opaten oste odlišeným kanálkem. Od barevných (ervených) druhu

r. Inocybe se liší cystidami, nehrbolatým kl., dutým t., 1. nebrvitými na ostí.

Od r. Hebeloma liší se nebrvitými 1., teném na konci ne/rnitým, tlust m.i-

sitými lupeny. Jakousi podobnost má také Limacium fagiucum, ale toto se liší

sbíhavými a jinak zbarvenými 1., solidnini t., neervenající duž. Má tekutina

barví se houbou touto zelen, kdežto Dermocybe cinnabariua oranžov.

Vnuji tento zajímavý rod svému milému a vrnému píteli, p. l''(t[ufinu

IVeinzettlovi, editeli gymnasia v Teboni, jenž mé dílo tak vzácnými a boha-

tými píspvky nezištn obohatil a tím mykologický výzkum ech vyd.itn

podporoval.

Naucoria Fr. Kršatka. Obr. 84

Menši neb i velmi drobné honby, obyejn hygrof., nejastji
žlnté nebil hndavé barvy, s pravid. kl., jehož okr. jest v mládi

podvinnt a nezídka útlou kortinou s t. spojen. T. centrální,

tenký, dlonhý, asto kivolaký. neokornatlý, mrtnat vláknitý, dni:- ,

bez botky a prstence. L. nesbíhavé, iitlé, koinen rezavé. Výtr. re-

zavé neb hndavé, elliptiné, hladké. Cyst. n.a ostí vždy hojn vy-

vinuté, nitkovité. Prach výtr. rezavý.

Rostou pospolit nel) i trsnat po celé léto až do zimy na ky-

pen a mrvené zemi, na polích, v zahradách, na travinách, kom-

postech, na trouchnivém díví a tlících lodyhách rostlin. Velký poet

jich se objevuje v kvtnu a ervnu minio les. Zevnjškem jsou si

asto velmi podobny a proto také nesnadno uritelný. Tu hlavn

držeti se pedevším znak mikroskopických. Pi urování nutno

stáfe míti také na zeteli blízký r. Galéra, Inocybe a Pholinta. jen

nkteré se zevnjškem znan od ostatních odlišují, tak N. lugiubris

nebo N. porri^inosa. Praktický význam nemají žádný, proto také

od praktických mykolog- (tak i v Cechách) bývají iipln opomíjeny.

R i c k e n uvádí 44 dr., S a c c a r d o 131, z nichž yy evropských,

což jest ale dojista sotva polovina skuten zde rostoucích. !\od

ten jest velice zanedbán a zasloužil by monografického zpracování.

R i c k e n o v a práce jest ubohá.

Nejznámjší anebo nejvýznanjší druhy jsou; N. semiorl)icn-

laris, crobula, lugubris, chrysea. porriginosa. pellucida, erinace.i,

furfuracea, inquilina. cucumis.

51



^
-
'O,! li tr"^

^

-^0 K^^

Jí

S5^

ú

n
8

y 9

•r''

ty

y

70 77

Obr. 84.



Obr. 84. I. Naucoria melinoides Fr., v pir. vol. a zvtš. výtr. a cyst., 2. N.
centuncula Fr., jako ped., 3. N. omphaliaeformis Vel., jako ped., 4. N. in-

quilina Fr., jako ped., 5. N. suavis Bres., jako ped., 6. N. segestria Fr..

jako ped., 7. N. erinacea Fr., jako ped., 8. N. reducta Fr., jako ped., také

v mlad.ším stadiu, 9. N. velutina Vel., slab zvt.š., siln zvtš. výtr. a cyst.,

10. N. sulcata Vel., v pir. vel., 11. N. crobula Fr., jako ped., 12. N. semi-
orbicularis Bull., zvtš. cyst. a výtr.

I. Výtrusy špinav šed hlínovc.

a) Kl. s tonem .žlutým, hl\adký, slizký, bez prosv. 1.

N. semíorbícularis Bull. 1788. K. puloktilovitá. Kl. 1—4 cm, svtle

žemlov žlutavý, hladký, lysý, slizký, lesklý, na okr. tupý, nejprv

pravideln polokidovitý s okr. bíle plstnatým a skoro podvin., ale

bez kortiny, pak rozlož, nízce sklen., nehrhol., dosti mas., s duž.

bílou neb slab .nažloutlou. T. velmi dl., tenký (2
—4 mm), svtle

žlutavý, hladký, lysý, vehni tuhý, ale pece lámaný, na basi s prstí

spletený a mírn napuchlý, pak dutý. L. vodnat mkké, kehké,

tenké, nejprv šedavé, pak špinav hndé, nestejn dl., sir. bich.,

na ostí svtlejší, široce k t. pirostlé a skoro sbíhavé, brzo ale

utržené. Výtr. široce ellipt. peveliké, 15
—

17/'. hndé. Cyst. nit-

kovité, dole lahvioovit ztluštlé. Duž. rozemnuta voní velmi pii-

jemn anýzov, chuti sladké.

Jednotliv hned po deštích po celé léto od kvtna až do srpna, na pod-

zim ale mizí. Na polích, travinách, pastvinách, podle cest a silnic, asto ve

spolenosti špiek všude velmi obecná. Po vni lehce poznatelná. Jest jedlá.

Ricken ku podivu praví, že nevoní.

N. vervacti Fr. 1821. K. úhorX)vá. Kl. 2—4 cm, tence mas., nejprv

polokulovit tup zvoncov., pravid., pak sklenuté rozkiž., sotva slab

hrbol., iipln lysý, hladký, ale neliesklý, vždy trochu svraskale žil-

kovaný, hygroí., bez prosv. 1., v prvním mládí bez vela, svtle

okrov žlutavý. T. dl., elas. pevný, hedváb, leskle vlákn., celý

útle pavuinatý, 2—3>ž mm ti., dole zahnutý a asto koenující, b-
lav žlutavý. L. široce pipojené, árkovit sbíhavé, u t. nejširší

a odtud k okr. zvolna zúžené, nejpr\' hlínov bledavé, pak špinav
rezavé se svtlým ostím. Duž. úpUn bez zápachu-. Výtr. ledvino-

vit ellipt., hndavé, 10— 14 /'. Cyst. na ostí hojné, rovné, dnle

tlust lahvicov.

Na pastvinách, na hnojených místech, mezi travou u cest, pospolit, ale

mnohem ideji než ped. V lét hlavn po dlouhých, suchých vedrech.

N. pediades Fr. 1821. K. plstnatá. Vtší než ob ped., kl. 2^2 až

6 cm, ploše rozlož.^ malounko tup hrbol.. tence mas., asto vlnit

51?



zprohýbany. hladký, suchý, s okr. v mládí nápadii plstnafýiii, svtle

okrov hndý s temnjšnn stedem. T. velmi dl., 3
—6 mm ti., dole

špinav hndavý, nalmre blavý, zrnit plcvnatý, hedváb, vlákn.,

elast.. asto zkroucený. L. široce pirostlé, trochu sbíhavé, záhy
utržené, nehusté. nemnoho šir., špinav hndavé se svtlým ostím.

Duž. blavá, hnojn ])áchnoucí. \'ýtr. elliiit., 10—\2u. Cyst. tyin-
kov., dloulié.

Xa hnojených policii, pastvinách, na pohiicli cestách, v lét, vzácnji. Mni-

chovicc, (. luiciile, Ki, Radotin atd.

N. arvalis h^r. iSjí. K. polní. Zjev úpln N. semiorbicul.. ale

znan vtší, masitjší, kl. 3-
—

5 cm. pevný, pravid. polokulov. sklen.,

lysý, suchý, matný, kozov žlulý, k nkr. bledší, asto na temeni

svraskalý. T. málo delší pr. kl.. 3
—h mm ti., ])evn elast., blavý,

hojn bled šupinkatý, na basi napuchlý a v tlusté koeny prodlou-

žený. I., dosti husté, tenké, u t. hluboce vykroj., záhy utržené, na

dstí bíle brvit zoubkaté, velmi šir., špinav bílé, pak hlínové. Výtr.

nepraxid. vejitoellipt., nestejnostranné. 10— 14 /'. C'}"st. veliké, na-

]>uchle lahvicovité. Duž. páchne slab.

Xa hnojených polích, hlavn v bramhorách za deštivého poasí všude

dosti hojná.

N. arenosa sp. n. /\. písená. A'elikost i tvar X. vervacti. Kl. i až:

2Mi cm. tence mas., knželov. zvoneov., pak rozlož, a hrbol.. na te-

meni trochu bradavitý, k okr. s mizivými šupinkami, v mládí na

okr. dlouho 0' bílými velovýuií cáry, jasn hnd šenilový, v mdádí

bohatým bílým velem, zastený, jež na t. zanechává trvalý tísnitý-

prstenec. T. málo delŠí pr. kl.. 1

—2 mm ti., tuhý, bled žlutavý,

hrub odstále šupinkatý a v mládí brvit chlupatý. L. dosti husté,,

šir. bich., široce pirostlé. neji)rv fialov lUákové, pak kávov
ern s bílým ostím. Duž. žlutá, slab moun vormá. Výtr. po-
dlouhle ellipt., neist lilákov hndé, 12— 14//. Cyst. na ostí hojné,-

tence nitkovité. kivolaké. na konci ztluštlé.

-Mezi travou na sypkém diluvialním, písitém nánosu na teplých, západ-

ních stráních nad Trójou pospolit, sem tam i po 2—3 trsnatá. 10, 191b.

N. striaepes Cooke 1884. A', pruhovaná. Statný, veliký druh. zjevu

asi X. myosotis. Kl. 4—8 cm. tlust mas., tup kuželov., rozlož,

hrbol.. kozov žemlový, hladký, slizký, lysý. 1 . pedlouhý, 3 až

7 mm ti'., elast. pevný, sotva s iizkým kanálketn. žemlový, jemn
mrtnatý, asto pokivený, podél hluboce rýhovaný (hlavn nahoe),

nkdy skroucený. L. široké, široce pirostlé a žebernaté sbíhavé,.

žemlové. Duž. žemlová, siln vonná jako u N. semiorb. Výtr. ši-

roce ellipt., hndé. t2— 13 n.
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Xa konipeistii zahradním v Mnichtivicícli. 7, I015- Cooke uvádi ji ze za-

hrad}' bntan. v Kcv\ v Anglii. Teba ješt dále sledovati.

N. pygmaea sp. n. K. zakrslá, (iracilni. iiiaHnká kl. 0*5
—0*8 cm,,

tenince mas., pravid., nízce sklen., lysý, špinav žlutavý, siraskale

hrholkatý, bez hrbolu na temeni. T. teninký ( Vi'
—

1 mm), z<jdy ki-

volaký, lysý, elast., hled žlutavý, na konci bíle poprášený. I., ší.

l)ich., široce pipojené, velmi proídlé, sotva s i systémem kratších,

nejprv šedavé, pak bledé ervenavé rezavé, pomrné tlusté. \'ýtr.

elíipt., 8— 10 /'. Cyst. tyinkov., dole napuchlé.

Xa snché pastvin mezi mechem v údcilí sv. Prokopa v listop. IQ17.

Jest píbuzná N. semiorbic., ale maliká.

b) Kl. s toiicíu medové hnédým, za vlhka s prosv. 1.

N. tabacina Fr. 1821. K. tabáková. Pospolitá neb i trsnatá, útlá,

celá kaštanov hndá až ernohndá. Kl. hladký, lysý, yí— i om,
mírn sklen, s malým hrbolkem na temeni, na okr. tupý, trochu

hrubé rýhovaný, vcbni hy^rof., za vlhka temné hnédý s prosv. 1., za

sucha svtleji kozový, v mládí ae zetelným velem, jež ale záhy mizí.

T. velmi dl., i
—2 mm ti., tuhý, kivolaký, kaštanový, na konci

bled rnrtnatý. L. proídlé, šir. uaté, celou šíkou pirostlé, hndé,
s bledším ostím. Dtiž. bledá, nevonná. \^ýtr monroz'é nafialovélé

nebo špinav nahndlé, šir. ellipt.. 7
—8 /<. Cyst. na ostí malé,

jehlicovité.

\'ždy mimo les, na výslunných pahorcích v Racomitriové a ploníkové

(Pol. pilif.) formaci na holinách na okrajích suchých a slunných bor, na holé

zemi ve vesovinách asné c jara, v dubnu a kvtnu všude velmi hojná, ale

obyejn nepovšimnuta pro svou drobnost. Alá za vlhka barvu, temn tabá-

k(n'ou, ale za sucha od kraje kl. pone žloutnouti.

N. caulíphila sp. n. K. lodvzni. Kl. 0*3
—0*8 mm, zvoncov. s tupým

hrbolkem, lysý, hladký, v mládí na okr. velem mrtnatý, velmi

hygrof., za vlhka šedavé okrový s prosv. 1., za sucha špiiuwé ble-

davý. T. tenký (Mi— i mm\ kivolaký, tuhý, mékce bélaz'é vláknitý

a mrtnatý. L. proídlé, šir., široce pirostlé, bledé okrové, s bílým

pýitým ostím. Výtr. vejcitoellipt., 8— to ,», Šed okrové. Cyst.

hojné, kivolace tyinkov., na basi ztluštlé.

\' tlupách na zetlelých lodyhách bodlák a okolinatých na teplých, zá-

padních stráních u koupadla u Mnichovic. 11, 1918.
—

Jest píbuzná ped.,

ale již dobou a stanoviskem rozdílná.

N. exalbata sp. n. K. bélavá. Kl. o"6— 1 cm, tence blanitý, v mládí

s velem, jehož zbytky lpí na okr., pravid. zvoncov., malounko
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Iirbol., velmi hyj^n-of., za \Ihka šcd okrový s prosv. 1.. za sucha

ist bílý, hladiký. T. dl., tenký (i mm), kivolaký, špinav hndý.

hladký. I.. husté, útlé, sir., rovn uaté, ccíoii šíL-oii pirostlé a pak

dloube sbíhai'c, nejprv bledé našedlé, pak lilínové. na ostí l)íle

brvité. Výtr. smutn hlínové, široce a nestejnostrann ellipt.. O až

8 fi. Cyst. tNinkuv., ]>okivené.
Xa linojeiim poli mezi žitem v Kri v ervenci 1919. — Jest píbuzná

dílem X. ínquílína. dílem X^. tenax. Bílým kl. význaná.

N. deiiudata sp. n. K. olysalá. Kl. 3^—iy2 cm, nejprv tuj>é kuže-

lo-v. zvoncov.. pak dlouho ni:^ce sklen., sotva zeteln hrbol.. potom
Vozlož., tence mas., velmi hygrof., za vlhka liiidý s dokonale

pros7'. /., meslizký, z' mládí jemn ojínný, ale beze všeho vela, za

sucha skoro bílý, matný, nerýhovaný. T. málo delší pr. kl., tenký

'(i mm), elast. i>evný, všdy pokivený, hndý, ale bíle vláknit

mrtnatý. L. d(^sti husté, šir., celou šíkou pirostlé, skoro sbíhavé.

nejpr\- bílé. pak belav plefoz>é, na ostí úpln lysé. Bez vn. \^ýtr.

kulov. vejité, šed okrové, malinké, 4
—

5 /'. Cyst. penialinké,

ellipsioid. v krátkou špiku zúžené.

Na pastvin mezí travou na pahorcícli u Božkova pospolit, t^le výtr.

náleží do píbuz. N. tabacina, ale bledými, na ostí holými 1. mimo jiné od

ní i od ostatních naprosto rozdílná.

N. hyperella Fr. 1828. K. mešní. Drobná, smutn šed hndavá.

lysá, na holé zemi pospolit rostoucí. Kl. 0*6— i cm, sklenut roz-

lož., nkdy tup hrbol., u okr. rýhovaný, hygrof., za vlhka temn

šedohndý, s prosv. 1. pi okr., za sucha špinav košový, pravid., na

okr. vroubkovaný, lysý, matn/ý. T. dvakrát delší pr. kl., asi i mm
ti., lysý, hladký, šedohndý, nahoe bledý, hedváb. z'lákn. L. nejprv

svtle šedé, pak temn kávov hndé, s bílým ostím, velmi šir.

bich., celou šíkou pirostlé, proídlé, s okr. kl. zaoblené. Výtr.

vej., 10 ,«. Cyst. na ostí pedlouhé, nitovité, kivolaké, zaškrcn-

vané, palikovité. ano i .nkteré pehrádkované.
Význaná houbika na holých, výslunných místech v lesích a na pahor-

cích, na holé zemi asto mezi Cladonia rancrif., pospolit, po celé léto a

hlavn na podzim. Jest velmi píbuz. N. tabacina^ ale kl. není hnd kašta-

nový, nýbrž špinav šedohndý, ale výtr. zbarvením i tvarem stejné. Autoi,

rovnž Fries ji kladou mezi rczavovýtrusné, což u naší rozhodn není. Nevím

tudíž, co vlastn Friesova N. hj^perella znamená.

N. reducta Fr. 1874. K. suchomilná. Útlá, drobná, velmi hygrof..

za vlhka i s t. medov hndavá až i cihlov medová, kl. i—i^ cm,

tence blanitý, rozlož, sklen. .? bradavkovitým hrbolkeni, za sucha

bled oranžový nebo bled lntavý, za vlhka do poloviny s prosv. 1.,
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lysý (bez vela), matný. L. tenké, rovn uaté, šir. pirostlé, nejprv

špinav žkitavé, pak rezav hndé, na ostí bílé, široké, husté.

T. asi dvakrát delší pr. kl.. asi i mm ti., asto kivolaký,
hladce vlákn., jantarový, za sucha špinav blavý, nahoe poprá-
šený. Víýtr. šed okrové, hladké, vejitoellipt., lo /<. Cyst. hojné,
ztuha tyinkov., tupé, na basi trochu ztluštlé.

Jednotliv nebo v trsech na travnatých liolinách lesnicli, na paliorcich a

výslunných mezích na jae až do ervence, ale vzácn. Homole u Vraného

(Schustler), v Kri, u Struhaova. Význaná medcTvou barvou, malým lirbol-

kem, lysým kl. a vej itými výtr.

N. crobula Fr. 1838. K. plevnatá. Kí. i
—2 cm, pravid. zaoblené

sklenutý, dosti mas. a tuhý, hygrof., za vlhka kozov hndý, slizký

se slupitehwu gumovitoii pokožkou, bez prosv. 1., hladký, lesklý,

v mládí bílými odstálýuii šupinkami strakatý, dlouho na okr. bíle

plstnatý, s mizivým velem v mládí, za sucha svtle kozový. T.
2—3krát delší pr. kl., iVo—2 mm ti., tuhý, kivolaký, svtle žem-

lov vlákn., dole ernavý. L. rovn uaté, široké, široce pirostlé a

trochu sbíhavé, husté, nejprv bílé, pak špijia:' hndé. V'ýtr. vejito-

ellipt.. skoro iré, bezbarvé, sotva s odstínem nažloutlým, 8—9 /<.

Cyst. kivolace nitkovité, nepravid., tupé. Nevoiií.

Jednotliv neb po nkolika trsnatá, na naneseném smetí, kompostech, ve

vlhkých a stinných koutech v zahradách a kravinách od ervna do podzima
všude rozšíená, ale nehojná.

N. iriquilina Fr. 1821. K. domácí. Jednotliv neb 1 trsnatá, kl.

I—2 cm, blanitý, nejprv polokulov. zvoncov., astO' hrboL, pak
sklen, rozlož., velmi hygrof., za vlhka žlutohndý s velmi prosv. 1.,

slizký, za sucha kozov žlutavý, v mládí s útlým velem na okr. a

velovými šupinkami, jež záhy mizí. T. delší pr. kl., tenký (i až

2 mm), tuhly, kivolaký. rourkovitý, kaštanov hndý, bíle mrtnaté

supinkatý. L. široké, široce pirostlé, asto vidlené, záhy utržené,

špinav hndé, s bílým ostím. Výtr. skoro vetenovit ellipt. až

skoro kosníkovité, šedé hndé, 7
—y // Cyst. nitkovité, kivolaké.

Na trouchnivých paezech, zetlelých vtévkách, na naneseném smetí v stin-

ných koutech lesních od ervna do zimy v lesích všude hojná, z rovin až do

hor (Šumava, Krkonoše). Jest z lesních druh nejhojnjší. Kl. není rýhován.

N. sulcata sp. n. K. rýhovaná. Kl. i
— 1>4 cm, blanitý, ploše sklen.,

vždy tup vynikle hrboL, a vždy mlce do poloviny brázditý,

hyg-rof., za vlhka šedohnidý, s prosv. 1., slizký, za sucha blav ko-

žo\fý až skoro bílý. hladký, lesklý, na okr. cáry velovými ovšený
a na povrchu bílými šupinkami posázený. T. 2—3krát delší pr. kl.,

I—2 mm ti., tuhý, dole vždy zahnutý neb kivolaký, celý šedav
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mkce žemlov vlásenitý a odstálýini bílými šupinkami zdobený,

s denm bílým vlášenim spojený. L. nehusté. tlusté, sir. bich., ši-

roce pirostlé a trochu sbíhavé. nejprv S2'tlc skoicové, pak hlínov

hndé a okoládové, s bílým, ostím. \^ýtr. šed hndavé, vejito-

kosníkovité. 7
—

8,« Cyst. nitkov., kivolaké.
Xa zetlelych vtvikách v habin, u Struhaova. 7, 1915. Xa zetlelém

kravském výkalu na Koženém vrchu (6, 1918) u Mnichov., u Senohrab v ha-

bin. Xemijže se. spojovali ani s N. crobula ani X. inquilina. Rýhovaným ki.

jest vždj^cky nápadná.

N. tenax Fr. 1821. /\. houževnatá. Kl. i
—2^/2 cm. zvonoov. sklen..

v mládí kulov. a s t. nepatrnou kortinou spojený, hygrof., za vlíhka

olivov neb šedav hndý; úpln lysý, hladký, slizký, s prosv. 1. podle

okr., za sucha kozov bledavý. T. dlouhý, tenký, kivolaký, tuhý,

dole hndý, nkdiy také smákly, nahoe bledší, svtle vláknitý.

L. husté, útlé, v mládí bledé, pak šed olovné, s bíK*m ostím, ši-

roce pirostlé, skoro sbíhavé, nemnoho široké. Duž. voní trochu

aromaticky. Výtr. šedé neb okrové, vejit kosníkovité až skoro

tyhranné, 5
—6 .m. Cyst. hojné, tyiiikovité. na basi napuchlé.

Pospolit neb i trsnatá v smetí mezi travou u silnic a v zahradách, v listí

zetlelém v hájích, ve vlhkých mechatinách od kvtna do zimy všude za dešti-

vého poasí hojná a lehce poznatelná olivovým kl. a skoro lilákovými 1.

N. mirabilís sp. n. A', podivná. Kl. 1^2 cm. tence mas., polokulov.

zaobleny, nehrbol., hladký, atomaticky matný, lysý, ale nad okr.

kruhem velové plst vnený, pod tímto kruhem lysý a ebernatý,
T. dlouhý, velmi kivolakíý, i^ mm ti., bled pleový, elast. pevný,
leskle vlákn.. na konci trochu mrtnatý. L. husté, tenké, úzké, šir.

pirostlé, bled okrové, na ostí bíle plstnaté. Výtr. nepravid. tup
ellipt., hndé, hladké. Cyst. na ostí velmi hojné, jedny nitkovité,

palikou okonené, jiné kyjovité a v, pedlouhou nitku vybíhající.

Xitky tyto jeví se na ostí jako makroskopické chloupky, již lupou
viditeln (i mm). Výtr. 6-—; ja.

U Roblína v teplých svtlých dubinách (vápno) v ervenci 19 16. — Vy-
tknut\'mi znaky liší se ode všech Naucorií vbec.

11. Výfr. prsvitn svtle rezavé až medové žluté.

a) J^elum i v mládí schází.

a) Kl. za vlhka slizký, bez prosvit, lupen.

N. lugubris Fr. 1821. A', špiatá. Kl. 2—6 cm, elast. pevn mas..

trvale kuželov. a oste tvrd zašpiatný, dokonale hladký, za vlhka

vrstvou slizu potažený, za sucha velice lesklý, cihlov nebo žemlov
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hndý, netrhaný, iievláknitý. T. nrnohem derši pr. kl., 5
—

15 mm
ti., uprosted n.ejtliistší, dole koenofuité stienený a hnd ervený,
ostatn pleov masový, elast. pevný (jako vosik), hladký, slizký

(nevlákn.). L. husté, málo bich., nestejn šir., u t. voln zaoblen,

nejprv krémov žlutav, ale brzo oranžov skoicové (bez svtlého

ostí). \'ýtr. vetcnovité, k obma koncm zašpiatné, asto zaki-

vené, hladké, 7
—8 fi. Cyst. malinké (sotva vtšii než kyjovité ba-

sidie), krátce sloupkovité, zaoblené. Duž. oranžov hndá, v t.

skoro ervená, se silným nesnesitelným inocybovým zápachem.
V bohaté kolonii v hlubokém mechu v staré smrin u mysUvny Haber-

ské v ervenci 1914 (ale objevuje se tu každý rok). U Jevan v buinách, na

Pecným u Ondejova v starém boru (7—9).
— Mní se velmi velikostí, drobné

pedstavují druh .V. festiva Fr. Velké bývají excentrické. Ale mám podezení,

že také Inocybe umbonata Quél. sem patí. N. lugubris se vlastn v nierr.i

Naucoriím nepodobá (voskovitý, nevlákn. t.) a má býti bud vylouena co sa-

mostatný rod nebo piádna k r. Inocybe, kteroužto píbuznost prozrazuje sil-

ným specifickým zápachem. Zdá se, že jest to houba velmi vzácná a myko-

logni málo známá. — Rickcnv popis ásten falešný.

N. abstrusa Fr. 1838. K. skrytá. Kl. 2—4 cm, tence mas., pravid.

okrouhlý, nízce sklen., sotva hrbok, neárkovaný, zlatožlutý, upro-
sted tmavší, hladký, slizký. T. dvakrát delší pr. kl., 2—3 mm ti.,

pevn elast., hladký, lysý, bled žlufrý, vlákn. L. pehusté, peútlé,

rovné, zúžlen pisedlé, svtle žlutohndé. Výtr. ellipt., jasn žluté,

10^/. Cyst. teninoe vláskovité, dlouhé, na basi cibulkovit

ztluštlé (!).

U Tebon sbíral v srpnu 191 5 Weinzettl. Ricken praví, že roste v list-

natých huštinách. Patrn velice vzácná.

N. montana sp. n. K. horská. Zjev a velikost asi jako Dermoc.

cinnam. Kl. 3
—

4 cm, dosti mas., záhy ploše sklen., nehrbol., hladký,

lysý, velmi slizký, se slupitelnou, gummovitou pokožkou, na okr.

zaoblený, nehygrof., žlutohndavý. T. velmi dl., uprosted 3 až

6 mm ti., k basi zvolna ztenený, kivolaký, pevný, podél hrn,h

vláknit rýhovaný a trochu mrtnatý, nahoe hojn zrnekatý,

hndožlutavý-, na basi ernohndý. L. proidlé, velice šir. a tlusté,

s tupým žlutavým ostím, nejprv žlut okrové, pak rezavé, celou

šíkou pirostlé, sotva vykroj., mezi sebou pehrádkami až skoro

k ostí pehrádkované (!). Výtr. jasn žluté, vý^znan mandlov.,

peveliké, 15
— 18 ,/'. Cyst. hojné tyinkovité, na konci zaoblené,

rovné.

Mezi rašeliníkem jednotliv na hbetech Krkonoš v ervenci 1918 sbí-

ral p. dr. Kavi>io. — Patí do píbuzenstva ped., ale jest to výborný, snad jen

horský druh.
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N. lutescens >p. n. K. lutavá. Kl. 2—4 cm. mírné mas., rozlož.,

kušeiovitt hrboL, hladký, slizký, žlutý, s loupavou pokožkou, 1)ez

vela. T. dl., rovný, 3
—

4 mm ti., hled žlutavý, lysý, nahoe poprá-

šený a sbíhavými 1. žebernat rýhovaný, elast. L. husté, tenké, dosti

sir., u t. nízce vykrojené, krátce sbíhavé, v stáí okrov rezavé,

v mládí bledavé. Výtr. bled žlutavé, podlo-uhle eíHpt., 8—10 //.

Cyst. na ostí sporé, ale veliké, na ellipsoidícké, tlusté basi

:s krátkou, nasazenou, tujwu .špikou.
Xa travin v údolí sv. Prokopa (vápno). 11, 1917. Radotín 1918.

—
Jest

ipíbuz. X. sideroides Bul]., ale neshoduje se. Zvlášt jsou podivné cyst.

N. vlscosa sp. n. A', lepkavá. Kl. 2-^3 ctn. tence mas., trvale tup
kuželov., asto nepravid., pak trochu s pozdviženým okr., hladký,

:za sucha lesklý, hygroí., za vlhka tlustou vrstvou slizu pokrytý,

medový, s prosv. 1. do polov, kl., slámov žlutý. T. velmi dl., 3 až

.5
mm ti., elast., brzo dutý a mkký, jemn vlákn., velice kivolaký a

'vlnkatý, silone lesktý, žlutý, mocným, stékavým slizem pokrytý.

L. dosti husté, sir. bich., u t. zúžen vykroj., šafránov rezavé,

s bílým, tupým ostím. Diiž. bez zápachu. Výtr. syt hndé, kosní-

kovit vetenovité^ 12 11. Cyst. pouze na ostí, velké, kulov. neb

vejité.
V mechu v mladé smrin u Hrusické cihelny, jednotliv. 7, 1918. — Jest

píbuzná X^. lugubris. T. jest tak slizký jako u mnohých Hygrophoria. Výtr.

ukazují na K. lugtibris, cyst. na N. lutescens.

N. pseudohilaris sp. n. K. falešná. Kl. i—2 cm, tence mas., záhy

rozlož., tup vynikle hrbolatý, velmi hy^^rof., za vlhka medov
hndý, hl'adký, velice slizký, s loupavou pokožkou a s prosv. 1. pi
okr., mlce rýhovaný, za sucha svtle kozový. T. dl., 2 mm ti.,

temrii hndý, bíle šupinkat vlákn. L. nehusté, žlutav rezavé, útlé,

celou šíkou pirostlé a trochu sbíhavé. Výtr. rezavé, široce vejito-

mandlov., 6—9,". Cyst. na ostí kivolace nitkovité. Nevoní.

Ve vlhkém smetí v stínu kovin na kraji lesa u Kunic. 7, 1019. Za vlhka

se slizem leskne. Jest píbuzná X. hilaris Fr., ale tato jest vtší a s vonnou

dužninou.

i'i) Kl. sotva za vlhka slizký, vždy s prosv. 1.

N. glabra sp. n. /v. lysá. Kl. 2—3 cm. tence mas., rozlož, s tupým
hrbolem, velmi hygrof., za vlhka temn špinav hndý, s prosv. I,

úpln hladký, slizký^ lysý, bez loupavé pokožky, za sucha medov
žlutý, beze všeho vela. T. dl., 2—4 mm ti., kivolaký, elast., bled

hndavý, dole temný, nahoe bledý a hojn pomouený, za sucha
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blavý, lesklý a hrub vlaku., trochu mrtnatý. L. sir., husté, ši.

pirostlé, ale brzo utržené, bledav krmové. Duž. bledá, bez vné.
Výtr. ist žhité, ellipt., 6—7 .«. Cyst. na ostí nehojné, malinké,
nitkovité, na basi tlustší.

Na zemi v Bohnickém háji nad Trójou, jednotliv. 11, 1917. (Zv.j. Jest
píbuzná N. cerodes Fr.

N. cucumis Pers. 1796. K. slaneková. Kl. i—4 cm. tence mas.,
kuželov. zvoncov., nkdy tup hrbol., velmi hygrof., za vlhka kašta-

nov hndý s prosv. 1., za sucha kozov žlutavý. T. delší pr. kl.,

3
—6 mm ti., erno- aš ervenohnédý, dole skoro oernfý, elast. tvrdé

rohovitý, nelámavý, nahoe svtle ojínný, kivolaký, dole asto

ztenený, hladký, asto smákly, nevlákn., posléz dutý. L. skoro

husté, zúžen pipojené, skoro volné, sir. bich., nejprv bledé s r-
žovým nádechem, pak strakat rezavé, erven poprášené. Prach

výtr. ržov ervený. Výtr. podlouhle mandlov., 9
— 10 «, skoro bez-

barvé. Cyst. na ostí obrovské, kiišelovité, oste zašpiatné, na

ostí jako bledá pls makroskopicky patrné. Páchne rozcuiuuta pro-
nikav jako slaneky.

Zvlášt mimo les, v zahradách, v smetí, tráv, na past\inácli. v hájích od

jara až do podzima všude rozšíená a lehce poznatelná. Obyejn jednotliv.

Zápach jest tak zvláštní, že tím ode všech se hned rozeznává.

N. nuda sp. n. K. holá. Kl. 1%—2^ cm, blanít prsvitný, tup
kuželovit zvoncov., úpln lysý, matný, trochu vráskovit zprohý-

baný, hygrof., za vlhka bled okrový s velice prosv. 1. az k temeni,

za sucha špinav, bllav kožovtý (nikoliv do žlutá), bez vela. T. dl.,

velmi kivolaký, rohovit tuhý, lysý, hladký, jen nalioe ojínný,
dole medov hndý, nahoe bledý. L. velmi proídlé, u t. hluboce

vykrojené a velice sir. (trojhranné), bled okrové, na zubatém ostí

bílé. Výtr. bled žluté, skoro kosnikovité, na basi v špiku vytažené,

veliké, 15 fi. Cyst. hojné, dlouze rovn tyinkov.. na konci skoro

palikovité. Bez zápachu.
Na lesní pd v Šárce isbíral v íjnu 1919 p. dr. Rcichcrt. — Jest ná-

padný druh, ode všech útlou blanítostí kl., bled šed okrovou l)arvou (špiky

pipomínající) zvláš vyznaený.

N. melinoides Fr. 1821. K. medozuí. Zjevem N. pellucida pipo-

mínající. Kl. 2—4 cm. tence mas., oble sklen., úpln lysý, velice

hygrof.. za vlhka medový s prosy. 1.. za sucha svtle žemlový, bez

vela. T. velmi dl., 2—3 mm ti., vhikatý, záhy dutý, medový, za

sucha stíbit vlákn., nahoíe až do poloviny pom.ouený, dole bíle

vatovitý. L. dosti husté, šir. bich., útlé, u t. zaoblené, svtle sko-
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ricové, ;/(/ ostí hile l^lstinitc. Výtr. mandlox'., bradavité, 8— ii '*,

rezav žluté. Cyst. hojné, ze širší base dlouze, rovn zašpiatné.
\' tráv, opadalém listí, podle cest jednotliv, asto pospolit. Dosti ídce.

Hlavn na pod^^in:. Pipomíná také Bnll)itiiis luteolus.

N. truncicola sp. n. K . kmenová. Kl. i^—2 cm, blanit mas., pra-

vid. sklen., .y ostrým Jirbolkem na temeni, hladký, lysý, ale nes li zkrv,

velice hygrof.. za vlhka kaštanov nachový, za sucha kozov žlu-

tavý. T. delší pr. kl., tenký (i— 13^ mm), asto dole ztluštlý a

bílou plstí se substrátem spojený, lysý, ernohndý, hladký, jen

nahoe s nepatrnými stopami po velu. L. velice husté, rovné, neši-

loké, u t. zaoblené a široce pipojené, syté rezav hndé, na ostí

hile zonbkaté. Voní trochu ovocn. Výtr. zaoblen vejitoellipt.,

jasn medové, 6—7 u. Cyst. ro.vn tyinkov., dole ztluštlé.

Na bukových paezech v buinách u Jevan, jednotliv. 7, 1918. Význaná
kaštanovou barvou, úpln lysým kl. a zubatými 1.

N. centuncula Fr. 1821. K. olivové hnédá. Kl. i—2 cm, pravid.

polokulatý. tenkoblanný, hygrof., za vlhka temné olivové hnédý,

matný, lysý, jen pi okr. s prosv. 1., za sucha do žlutavá. T. málo

delší pr. kl.. i—2 mm ti., svtle olivov hnidavý, nahoe temnjší
a bíle poprášený, rovný, prsvitn pákovaný. L. dosti tlusté, husté,

u t. zaoblené, dosti sir., temné olivpvé hndé s bledým ostím.

Aýtr. sve rezavé, Icdvinkoité, 6—8 n. Cyst. hojné, kivnlace

nitkov., na konci palikovité.
Xa trouchnivém buku v buinách u Jevan. 8, 1916. — \'/(ly na bucích,

ale v.šude vzácn. Lehce poznatelná po olivovém kl. a temných 1.

N. cerodes Fr. 1838. (Ag. pumilus Ab. Schw.) K. vosková. Kl.

I—2 cm. blani mas., pravid. nízce sklen., pak rovn rozlož.,

cihlov hndý, holý, lysý, neslizký, vehni hygrof., s prosv. 1., za

sucha l)led kožoviý, nehrbol. T. delší pr. kl.. tenký (i
—2 mm), po-

kivený, nahoe pomouený, ostatn hladký, lysý, dole hndý, na-

hoe medový, bez bílých vláken i za sucha (!). L. proidlé, šir.

bich., medov žlutavé. Kurtina v prvním mládí velmi sporá, záhy
mizící. \'ýtr. bled žlutavé, nestejnostrann vetenovité, k obma
koncm stáž., 9

— 12 ,n. Cyst. nitovité, kivolaké. tupé.
Pospolit, ale nikdy trsnatá, vzácn. V kobercích Ceratodon na dláždní

v botan. zahrad v Praze co rok hojn. Také v tráv na pastvinách a cestách,

ale všude vzácn. Také na spáleništích. Za sucha ervenavým, papírovit
zcvrklým hladkým, nikoliv však vláknitým t. a proídlými 1. lehce se od po-

dobných druh liší. Ricken popisuje falešn výtr.

N. omphaliaeformls sp. n. K. nálcvkovitá. Gracihii, úpln zjevu

njaké Omjjhalie, celá rezavé hndá. Kl. i—2 cm. tence mas., rovn
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iifatý a hluboce nálevkovitý, hladký, lesklý, velmi hygrof., za suchi

kozov žemlový, velmi hust radiáln árkovaný. T. kivolaký,

elast., tenký (i>4—2 mm), na basi bíle pavtiinatý, útle bíle vlákn.,

v kl. ::volna ro::šíený. L. dosti husté, tenké, nebich., široce pi-
rostlé a trochu sbihavé. Výtr. vejitoellipt., bled nažloutlé, 7

—8 />.

Cyst. hojné, tup zaoblen tyinkovité.
Na zetlelém lupení v teplých hájích u Libochoviek. 6. 1916 (Fchtr). Jest

zevnjškem ode všech Naucoríí ihned rozdílná. Jen X. nucea Bolt. uvádí se

s kl. vmáklým, ale tento jest kulov. zvoncov. a t. bílý.

N. alba sp. n. K. bílá. Kl. 0*5
— i om, blanitý, pravid. polokulovit^

sklen., s nasazeným malikým hrbolkem nia temeni, ist bílý, jen na

temeni nkdy slab okrový, nehygrof., hladký, suchý, zvlášt k ostré-

mu a v mládí podvin. okr. plstnat pýitý, bse všeho vela v mládí.

T. velmi dl., tenký (i
—2 mm), nahoe zvolna Hustší, isi bílý, útle

vláknit mrtnatý, nahoe poprášený, asto pokivený, pevn elast.

L. útlé, proídlé, celou šíkou k t. pirostlé a zetelné sbihavé,

trvale zlatožluté. Výtr. vejitoellipt., bledouce žlulavé, 8—9 /<. Cyst.
žádné! Zápach žádný.

Na vlhké zemi pod roštím hlohovým v údolí nad lukami velice proti se-

veru chránném a teplém u MyšHna (Mnich.). 8, 1918. Jednotliv. — Jest nej-

výš zvláštní druh, ode všech Naucoríí svou blostí, od níž nápadn se odrá-

žejí zlatožluté 1., rozdílný. Vzdor pelivému hledání nenalezl jsem ani stop>

po cystidách, takže i postaveni její v r. Naucoria stává se pochybným. Cha-
rakter t. ale s tímto rodem souhlasí.

N. rostellata sp. n. /\. zobanifá. Jednotliv neb i trsnatá. Gracilní.

celá lysá, syt medov hndá. Kl. 5
— 10 mm, zvoncov. sklen., hladký,

lysý, u okr. slab rýhovaný, hygrof., z> solidní tenký zoban, protáhlý.
T. velice dl., rovný, elast., lysý, asi Vu mm ti. L. šir. bich., dost;

ídké, u t. zaoblené. Výtr. mandlbv. ellipt., syt žlutohndé. Cyst.

hojné, dlouze nitkov., na konci zaoblen palik(jvité. Bez vela. h—h' \i.

Na trouchnivém diví u Peruce v srpnu 1919 sbíral p. . O. Reisncr.

Lysosti, tvarem kl. a cyst. liší se jist od devní N. inquilina. Mže býti kla-

dena Doblíž N. centuncula a N. horizontalis Bull., také na díví rostoucích.

N. bohemica sp. n. K. eská. Kl. i
—2^2 cm, nejprv tupé zvoncov.,

pak sklen. rozlOiž., tup miírn hrboil., tence mas., velmi hygrof., za

vKhka syt hndý, s prosv. 1. do pollov. kl., neslizký, za suoha kožený,

úpln lysý, bez z'^^, bez íloiupav pokožky. T. asi dvakrát delší pr. kl.,

2—3 mm ti., asto- kivolaký, celý hedváb, bíle vlákn., nahoe velmi

pomouený, dole pomakáním hndnoucí. L. husté, šir. bich., útlé.

u t. zaoblené, nejprv bílé, pak bled okrové, na ostí bílé. Výtr.

veliké, široce nestejnostrann vej., na obou pólech zašpiatné,
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lind a luisi Itradaviic, 12— 14,". Cy-t. nitknvité. zaoblené. Bez

V line.

Na z(.ini v liáji v lese Krském, pospolit. 5, 1920 (O. Zvinová). Jest

jist píbuzná X. fl.icca Karst. z Finska, o niž ale autor praví, že má t. 6 až.

7 cm (II., I. pÍMrostlé a výtr. ellipt.

l»i /(/;/;;/ :• mládl s,\:jiíji' klobouk s teném,

cc) ]\lí)btiiik li/sý.

N. adiiata sp. n. A', pirostlá. Gracilní, drobná, hndá. Kl. i až

i>'2 cm. tence mas., p'k),še sklen., nehrbol., vdy s dolu sehnutým,

vroubko7'aiiýni a asnaté rýhovaným, tupým okr., lysý, matný,

jakoby šupi)ikat kooité vráskovaný, kozov žemlový, nehygrof.,

bez prosv. 1. T. dlouhý, tenký (o'5
—

i mm), na basi trochu ztlu-

Štlý a bíle plstnat|ý. ostatn lysý, hladký, sklovit prsvitný a

pín prsvitn krouškov. i(mkoliv vlákn. nebo mrtnatý), tuhý,

olivov špinav nahndlý. L. nápadn sir., celou šíkou pirostlé

a krátce sbíhavé, špinav olivov nahndlé, dosti proídlé. Výtr.

hndé, nestejnostrann vejite, 8.— 10,«. Cyst. na ostí hojné, kivo-

lace nitkov., na konci oblé palikovité.

Mezi traviiu na silnici u Mnichovic v srpnu 1917 sbíral syn Kazimír. —
Jest ode v.šech Naucorii rozdílný šir. na okr. zaoblenými 1., olivovou barvou,

skelné prsvitným t. X. centnncula Fr. jest nejbližší.

N. applaiiata s]). n. K. plochá. Kl. i—2 cm. tence blanitý, v mládí

poloknl. tup zvoncov., cáhy z'šak rozlož., rovn iifatý, konen vy-

hloubený, veltmii hygroí., za vlhka hnd rezavý s prosv. 1., za sucha

košov bílý. hrub brázditý a skoro rugosní, lysý, matný, na okr.

vroubkov., v mkulí na okr. plstnaý, bez vela. T. zdlí pr. kl.,

tenínký (i mm), solidní, kivolaký, nahoe trochu ztluštlý, na basi

napuchlý, bíle plstnatý, pevn elast., vláknitý, lysý, žemlové hndý,

suchý, blavý. L. široce trojhrann, dosti proídlé, rezavé, celou

šíkou pirostlé a sbíhaz'. V'ýtr. ellipt. vej. až klínovité, 4—6 fi,

bled žhne. Cyst. hojné, kulovité, válcovit neb z'akovité, krátké.

Mezi travou na vlhin u louky u obecního rybníka u Mnichovic v srpnu

1917 velmi hojn (co rok), také jinde na cestách, u sv. Prokopa, Radotína,

Libochoviek (F), Peruce (R).- Velmi pospolit, ale netrsnatá. V stáí sbíha-

vými, trojhrannými 1. a vylilubcným t. upomíná na Omphalie. Jest výborn
charakterisována a jist se žádnou popsanou identická.

N. innocua Lasch. 1828. A', neškodná. Kl. i—3 cm, nejprv polo-

kulovitý. ]>ak tup zvoncov., konen rozlož, se sotva znatelným-
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hrbolem, celý lysý, jakoby pcútíe košov criickatý, nelou]>avtýr

liygrof., za vlhka ervenohnédý nebo cihlové medový, s prosv. 1., za

sucha bled kozový, tence mas. T. delší pr. kl., i—2 mm ti., elast.,

dole hndrý, nahore bledi medový, bíle víáku. T.. bled medov, pak

špinav rezavé, dosti hust, bich., široce pirostlé, skoro sbíhav.

Výtr. veicnovité, asto nestejnostrann. žkitohndavé, 10— 12 ,«.

Cyst. pedlouhé, fcnincc rovn jcJilidovitc. Bez vne.

\' lesních mokadlech mezi travou, netrsnatá, ale husté pospolitá, vzácn.

5
—

7. U Habru, Hrusic, Jevan, Cern. Kostelce. Kl. v mládí má útlé vclum,

pak mizivé.

N. scolecina Fr. 1838. K. bašinná. \>likost i zjev ped. Kl.

1V2—2 cm, cáhy rovnc rozlož., bu s malým hrbolkem nebo rovný,

v stáí úpln lysý, v mládí útle šupinkat mrtnatý, velmi hygróf.,

za vlhka temai kaštanov hndý, s daleko prosv. 1., za sucha žlutav

kozový. T. vehiii dl., i—2 mm ti., asto dole pokivený, hladký,

lysý, nahoe medov lindý, dole erúohndý, jen, na basis bílým

vlášením. L. velmi šir. bich., široce pirostlé, nejpv šafránov

žemlové, pak rezav hndé. Výtr. hnd rezavé, vetenovité, k ob-
ma koncm zašpiatné. Cyst. z široké base dlouze tence tyinkov.
Bez zápachu. Výtr. 8— 10 [í.

V mechu v moálech, tém ve vod, v olšinových mokadlech ve spole-

nosti Alitrula phalloides ve Mdrholci u Jiren v ervnu 1919.
—• Jest snad to-

tožná s Friesovým druhem, který však má míti bíle pon:ouený t.

N. chrysea Wettst. 1886. K. zlatá. Dosti mas. a velká, zevnjškem
skoro na opnky upomímající. Kl. 2—4 cm, dlouho na okr. podvin.

a v mládí vláknitým velem s t. spojený, pak ale lysý, velmi hygrof.,

za vlhka medov rezavý, s prosv. 1., za siucha skoro bílý i(& medovým
okr. pi usycháni), záhy rozlož., uprosted trochu vmakhý, ano

v stáí skoTO nákvkovit vyhloubený. T. sotva delší pr. kl., 3
—

5 mm
ti., válcovitý, podél vlákn., záhy houbov dutý, elast., žemlový.

L. dosti šir., proídlé, u t. zaoblené, dosti široce pirostlé, nejprv

blav žemlové, pak svtle žemlov rezavé, s blavým ostím. Duž.

neist blavá, bez zápachu. Výtr. kulov. ellipt., hladké, jasn žlu-

tavé, 5
—6 (I. Cyst. velmi liojné, dlouhé, nitkov., na ko'nci palikovité.

Na zetlelých paezech listnatých (bíza, jablo) ve Hvzd asn z jara,

obyejn v trsech. 4, 1918. Na zetlelých vtévkách v háji nad Radotínem

v kvtnu 1919. Velm zanechává na t. šupinkatý prstenec, který ale brzo zmizí.

Podobá se Pholiota mutabilis velice, ale t. není pod prstencem hndý ani šu-

pinatý. Patrn pouze jarní houba. IVeftstein ji popsal na paezech v botan. za-

hrad ve \ ídni.
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\. caespitosa sp. n. K. hroimííhui. Trsnatá a v hustých houfech,

kl. 3
—

4 cm, (li)sti mas., tup zvoncov., pak rozlož, sklen., Z'dy tup
hrbol., s ostrým, úzce svtle plstnatým okr., asto s i—2 zónami,

lysý. )iiatiiý. hyjírof.. ale úpln bez prosv. /., za vlhka cihlov me-

dový, za sucha žemlový, v mládí útlou kortinou s t. spojený, ale bez

prstence. T. lasi 2krát delší pr. kl., 3
—

5 mm ti., elast., rovný,

hladký, hladce hedváb, lesklý, l^ílavý, bez šupinek, význan dutý

(rourkovitý již v mládí). L. dosti proídlé, nestejn šir., šir. pi-

rostlé, u t. trochu vykroj., medov rezavé, v stáí cihlové, na ostí

neblavc a lysé, úpln beze všech cystid. XX-tr. kulov. vej., bled

žlutavé. 6—8 .". Páchne znan edkvikov.
U silnice z Karlíka do Dobichovic v tráv ve vlhkém pikopu v ne-

smírném množství v pehustých chomáích, v dubnu 1920. — Jest nápadná

cihlovýnt, mastným kl. Patí do píbuz. ped., ale od této i od jiných nedo-

statkem cystid rozdílná.

N. denticulata sp. n. K. zoubkovaná. Drobná, útlá, v hustých

spolenostech neb i trsnatá. Kl. i
— i!íi cm. blanit mias.. šedavé

hndavý, jakoby bíle omšený, nízce sklen, a vždy trochu vmáklý a

na ostrém okr. zprohýbaný, v mládí podvin. a blostnými šu-

pinkami zoubkatý, pak lysý, suchn'', ale jako kožovitý, matný
a nehygrof., nerýhovaný. T. 2—3krát delší pr. kl., tenký

'íi—2 mm), asto kivolaký. útle vlnkatý, trochu smákly, hladký,

lysý. šed hndavý do masová, nahoe s blostnými šupinkami, na

konci nepomouoený. L. dosti husté, útíé, neširoké, široce pisedlé,

šedav okrové do masová. Výtr. vejitoellipt., jasn žkitav pr-
svitné. 5

—6 fi. Cyst. hojné, kivolace nitkov., tupé. Duž. hndavá,
bez zápachu.

Mezi travou v strouze vlhké u silnice u Bílé Hory v dubnu 1919. V pí-

kopu u ^lalvazínek v íjnu 1919.

ii) Kl. aspo Z' mládi a pi okr. plstnatý nebo šupinatý.
* Vtši druhy.

N. rubicunda sp. n. /\. ervenavá. Kl. 2—4 cm, dosti pevn mas.,

mírn sklen., ale sotva hrbol., hladký, hedváb, lesklý, velmi hygrof.,

za vlhka temn hndý, za sucha šed kozový s masovým odstínem,

na podvin. okr. hedváb, plstnatý a na povrchu roztroušen mrtnat

šupinkatý. T. delší pr. kL, 3
—

5 mm ti., leskle hedváb, vlákn., b-

lavý s odstínem fialovým, pak vycpané elast., pomakáním hnd-
noucí. L. dosti proídlé, tenké, u t. vykrojené, sbíhavé, svtle re-
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zavé, na zubatém ostí bílé. Duž. špinavá, ovocn páchnoucí. Výtr.
jasn rezavé, mandlov., 7—8 >>. Cyst. krátce nitkov. tupé.

L) Jircn sbíral p. ofí. Zzuha v íjnu 1013. — Soudím, že jest píbuzná
N. furfuracea.

N. crocea sp. n. K. šafránová. Kl. 3—4 cm, tlitst mas., sklen.,

s nízkým, tupým hrbolem, slab hygrof. bez prosv. 1., kaštanové ci-

hlový, hliadký, lysý, jen podle okr. slatolutou plstí zdobený. T.
sotva delší pr. kl., 4—6 mm ti., hladký, lysn'-, solidní, dole jamko-
vit hrbolatý, hnd okrový. L. dosti husté, šir., u t. hluboce vy-

krojené, nestejn šir., hrub vykrajované, šafránové íluté ntho oran-

žové. Prach výtr. šafránové ervený, ^^'•tr. malinké, vejitokulov.,

zlatožluté, 4—5 /'. Cyst. tenince vláskovité, dliouhé. na konci pali-
kovit ztluštlé. Bez vn.

V tráv a smetí na Vidovli u Prahy (opuka) jednotliv. Záivým zbar-

vením nápadný, krásný druh, z píbuz. N. sobria. Kl. zvlášt uprosted velmi

mas.

N. porriginosa Fr. 1838. K. skleníková. Kl. 3
—4 cm, dosti tlust

mas., zvoncov. sklfen., nehrbol.. žlutý, na okr. rezavými cáry velo-

vými a mizivt^-mi šupinkami odný, hladký, lysý, trochu slizký. T.
znan delší pr. kl., 3

—6 m'm ti., z velmi ztluštélé, žluté rezavé base

zvolna nahoru ztenený, elast. pevný, žlutý, vlákn. a mkce mrtnatý.

L. husté, iJtlé, dosti šir., rovné, široce pirostlé a žebernaté sbíhavé,

šafránové žluté, na ostí bílé. Výtr. tupé ellipt.. nestejnostranné,

7—8 /'. Cyst. tyinkoiV., tupé.
Na koenáích v horkém skleníku v botan. zahrad v Praze, 11, 1915

Ricken tuto krásnou a jiným Naucoriím nepodobnou houbu z Nmecka ne-

uvádí. Frics praví, že roste mezi angreštem. Jest asi velmi vzácný druh.

N. pellucida Biill. 1791. K. prsvitná. Jednotliv, ale vždy pospr)-

lit, v houfech. Celá houba okrové žemlová nebo medová, velmi

hygroi., kl. i—3 cm, tence mas., kulovib zvoncov., pak rovn

rozlož., nehrbol., v mládí na okr. bíle hedváb, a zbytky vela ov-

šený, pak holý, matný, za sucha biliav žemloW-, za vlhka medový

s prosv. 1. \{tím temné árkovaný). T. delší pr. kl.. dosti silný

{2—3 mm), mkce elast., asto pín vlnkatý, na basi bíle vatovitý,

nahoe mikce mrtnat šupinkatý, pak ale olysalý. L. dosti proídlé,

ce\ou šíkou pirostlé a trochu sbíhavé, okrov sikoíicové, s bílým

ostím. Výtr. vejitoellipt., bledožluté, 0—8 i<. Cyst. nitkovité,

dlouhé, tupé nebo i palikovité.
Význaná houba zimní (!), od podzima pes celou zimu až do bezna

mimo les všude v zahradách, na pastvinách, u cest, mezi kovím, na polích,

v škarpách velmi obecná a vždy lehce poznatelná. Nevymizí, i když snliem
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zapadne. — P. uit. Mašek sbiral v listop. 1913 na zetlclém rákosí u rybníka

divnou formu obrovského vzrstu, s kl. 3—6 cm š., s tr. až i— ij/s cm ti. Ale

vzdor tomu nemohu jiných znak nalézti/ Nechf sluje prozatím var. arun-

difuicca n:. — X. pellucida a píbuzné násled. kladou mnozí do zvláštního rodu

Tuharia. Prstenec na t. u X. pclluc. bývá v mládí nkdy slabounce naznaen,

šupinkatý, ale záhy vždy beze stopy zmizí.

N. lateritia sp. n. K cihlová. C) máo vtší n-ež ped., kl. 3
—4 cm,

nejprv pulukulov., pravici., pak rozlož., nehrbol., na okr. zprohý-

baný, dosti tjiist mas., itejprv s cáry valovými pi okr., pak ale lysý,

matný, velmi hygrof., za vlhka tenin ervené cihlový, s prosv. 1. pi
okr., za sucha ervenav kozový, matný, sko-ro atomatick»ý. T. zdéli

pr. kl., 3
—4 mm il., hladký, lysý, okrov hndý, útle bíle vlákn.,

v mládí se šiipinkatýin, brzo ale mizícím prstencem. L. dosti pro-

ídlé, tlusté, u t. nejširší a zde zúžen pisedlé, nejprv okrové ble-

liavé, pak rezav naervenalé. Výtr. vejitoellipt., bled žluté, 6—gft.

Cyst. dlouze nitkov., na kotici s kulatou palikou.
Xa podzim v listop. a pros. ve vlhkých strouhách a v naneseném smetí

v zahradách a ostružinách u Mnichovic a Jevan dosti hojn co rok.

N. annulata sp. n. K. prstenovitá. Zjev i velikost úpln jako u N,

pellucida. Kl. i—2 cm, tence mas., plpše nízce sklen., pravid.,

hygrof., za vlhka temné erven kaštanový , s prosv. 1. pi okr., se

svtlou plstí pi okr., za sucha kozov bledý, hladký-, jakoby mkce
plstnatý, matný. T. dl., pokivený, 2 mm ti., erven nahndlý, za

ST-ioha hrub bíle vláknitý a celý mrtnat pýitý, elast., nezliomitelný.

nahoe blanitým, trvalým, brvitým, širokým prsteíícem opatený.
L. dosti husté, šir., syt okrové, sir. pirostlé nebo slab vykroj., na

ostí brvité. Výtr. žluté, tup ellipt., 7
—8 ,m. Cyst. hojné, kivolace

nitkov., kulatou, velkou palikou okonené. Bez vn.
Xa písité pd v Bohnickém háji u Prahy v listop. 1917 sbírala pí.

O. Zvinová. Ve Hvzd v dubnu 1920 (p. u. Kašpar). — Význaná jest pe-
devším mohutn vyvinutým prstencem.

N. furfuracea Pers. 1801. K. koženná. Kl. 2—3 cm, tence mas.,

sklenuté zvoncov., pak rozlOižený, asto uprosted vmáklý,

hygrof., ale bez prosv. /., za vlhka svtle masov hndavrý,
za sucha kozov bledý, celý, zvlášt ale k okr. hojn pifisklými plst-

natými šupinkami pokrytý, v prvním mládí vejitokulov. s bohatým,

bledý-m velem. T. dl, 2—3 mm ti, bíle hojn vlákn., na basi

s bohatým vatovitým obalem. L. dosti proídlé, svtle skoicov

bledé, šir., obloukovit daleko sbíhavé, na ostí bílé. Výtr. vejito-
kulovité. rezav žluté, 8—9 fi. Cyst. dlouze nitkov., kivolaké, tupé.

Bez zápachu.

532



v let i na podzijn ve vlhkých olšinách, v ostružinách lesních vždy po-
spolit všude velmi obecná. Nkdy také na trouchnivých paezech olšových.
Od N. pelluc. se liší svtlejší barvou a vtší plstnatostí.

N. escharoides Fr. 1821. K. odcná. Velikost i tvar ped. Kl. i až

3 cm, v mládí tup kuželov., zprohýbaný, bílým bohatým velem s t.

spojenrý, které zanechává na t. šupinatý prstenec, pak rozlož., ne-

hrbalatv, 2—3 kruhy znaený, dosti mas., na okr. hriibc vrubovaný,

nehygrof., bíiou hrubou plstí pokrytý, bled pJeov rezavý. T. velimi

ál, 3
—4 mm ti., mkce mchatý, asto smákly nebo vlnkaK". pleov

okrový, bílou plstí vláknitý. L. sir. bich., široce pirOiStlé a sbíhavé,
bledi okrové, na ploše sífovit žilnaté, pak svtle rezav ervenavé,

proídlé. \\ir. vejitGkulbv., bled žLuté, 6—(S .». Cyst. hojné tlust

nitkov., tup zaoblené až i vakovité. Nevoní.

Ve vlhké zemi na lesních cestách, v olšinách pospolit a trsnatá, v.^ude

vzácn. 8— 10. U Habru, Jevan, Strašíc, Zbirova. — V tráv v údolí pod Ko-
soí v dubnu 1920 sbíral jsem formu, zevnjškem špikám nápadn podobnou.
Má kl. tup hrbol., blav pleový, bez kruh, s velovými cáry na okr. a šu-

pínk. prstencem na t. Výtr. krátce ellipt., skoro bezbarvé. L. proídlé, nc-

bich., bled krémov pleové (var. oreadiformis m.).

N. pallída sp. n. K. bledá. Kl. i—2 cm, Imelov. sklen. ,'^3kv0'z\o7..

a tup hrbol., útle blanitý, suichý, nehygrof., belozlntavý as bílý,

jemné mkce pitiskle plstnatý, sotva šupinkatý, na okr. s cáry ve-

lovými, v mládí bílým velem s t. spojený, které ale prstenec neza-

nechává. T. delší pr. kl., asi i mm ti., asto kivolaký, hladký,

lysý, pevný, doile nahndlý, vláknit 'mrtnatý, ostatn bílý, lesklý,

oaihoe poprášený. L. husté, útlé, úzké, široce pirostlé a zeteln

sbíhavé, ncjprv bílé, pak bled hlínové, na ostí soubkaté. Výtr.

mandlov., jasn medové, 10— 12 fi. Cyst. rovn tyinkov.
V olšových mokadlech v okolí Mnichovic a Jevan od srpna do podzima

vbec rozšíená, hust trsnatá a pospolitá. Jest píbuzná N. furfuracea, ale

blostí a menšími rozmry ihned rozdílná a vbec nápadná. Kl, jest v prvním

mládí tup kuželov.

N. straminea sp. n. K. slámová. Kl. 0-5
— i cm, nejprv vejiý

s podvin. okr. a vláknitým velem s t. spojený, pak sklen, zvoncov.

se sehnutým, hedváb, vlákn. okr., pak úpln lysý, leskle hladký,

asto kolem vrcholové bradavky vmáklý, bílý ale s tonem slá/mo-

vým, asi do poloviny mlce nýhov., hygrof., za vlhka medov na-

žloutlý s prosv. 1. T. dl., asto kivolaký, asi i mm ti., dole vždy

znan zvolna ztluštlý, ist bílý, hladký, lesklý, nahoe slabé po-

prášený, nezídka skroucený, tuhý, pevný. L. dosti proídlé, sir.

brioh., široce jyirostlé a trochu sbíhavé. Joutkové žluté. Výtr. pru-
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í^vitn žluté, podlouhle cllipi. nebo podlouhle klínovitc. 5
—8 /<. Cyst.

hojné, pcdloucc z'láskoz'it, palikou ukonené.

Jednutliv nebo v trsech na vj'prah!vch, jižních kavilových stráních nad

Chuchlí, v íjnu 1918 hojn. Jet nejvýš charakteristický druh, svou blostí a

odrážejícími se šafránov žloutkovýmí I. nejvýš nápadný. Není vlastn žádné

známé píbuzná. Také v listopadu 1918 ji sbíral u Libochoviek p. Fechtner.

N. sobria Fr. 181 7. K. mizna. Trsnatá, kl. i
—2^2 cm, tence mas.,

nejprv tup zvoncov., pak rovn rozlož, nehrbol.. lysý, matný, jen

pi okr. v mládí útle plstnatý bez vela, nehygrof., bez prosv. 1., za

\ Ihka i sucha helavý, na temeni žemlový nebo' kozový. T. dl., asi

2 mm ti., celý hladce hedváb, vlákn. (nemrtnatý), asto zkroucený,

rovný, hily, dole špinav nahndlý, nahoe málo pomouený. I..

husté, útlé, úzké, u t. zaoblen volné, nejprv hile, pak šafránov na-

žloutlé, v stái rezav skvrnité. \'ýtr. široce vetenovité, svtle

žlut. Cyst. hojn, z ellipt. napuchlé base rovn tence dlouze zašpi-

atlé. \'ýtr. 10—12
JI

Xa holé zemi ve vlhké olšin u potoka u Kunic. 8, 1918. Zde vrný popis

dle pírody. Ve všem se s Friesovou diagnosou neshoduje, ale z toho píbu-

zenstva býti musí. Ponkud upomíná na X. pallida, ale t. jest hladký, výtr.

širší, cyst. jiné. 1. nezubaté, vclum žádné.

N. suavis Bres. 1881. A^. sladká. Kl. 3
—

5 cm. tence mas., nízce

sklen., pak rozlož.. vel'mi pravid., nehrbol.. hygrof.. za vlhka tahá-

kov stnutn hndý, s erným temenem, matný, s prosv. 1., jakoby

peútlými šupinkami posetý, za sucha kozov žlutavý, jen pi okr.

útle šupinkat vlákn. T. dl. JV2—3 mm ti., všude stejn ti., pak

dutý, vláknit elast., zaŠkrcovan prsvitn vlnkatý, šedohndý, na-

hoe bledý a poprášen^'. L. velice husté a úzké, široce pirostlé, ale

nesbííhavé, nev^ykroj., záhy utržené, v mládí blavé, pak šedavé, ko-

nen skoicové, se s\^tlým ostím, v stáí hrud tekované. \"ýtr.

mandlovit vetenovité, na obou koncích zašpiatné, jasn hnidé.

9
— 10 ,". Cyst. hojné, na basi kulovit napuchlé, náhle v pedlouhou,

tupou nitku ztenené. Voni pijemným ovocným aromátem.
V mnohých olšinách, v písku podle lesních potok, mezi ostružinami vždy

v houfech a asto také trsnatá. 8— 10. \'šude rozšíený, ale obyejn pehlí-

žený druh. Ale snadno se poznává makro- i mikroskopicky.

N. graminicola sp. n. K. trávomilná. Kl. i—3 cm, tence vodnat

mas., nejprve sklen, zvoncov., pak rozlož, bez hrboki, velmi kehký.
na okr. mlce rýhovaný, jen, v prvním mládí na okr. slab pl&tnat^'

a sporým velem s t. spojený, pak úpln lysý, hladký, velice hygrof.,

za vlhka svtle medový, za sucha bled kozový. T. dvakrát delší pr.

kl.. 2—4 mm ti., k dolejšku znan ztluštlý, zde ernohndý a bílVin
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vláknivem peestý, nahoe blavý a pomoiiený. L. bledé krémové^
pak s\TtIe rezavé, na ostí bíle zoubkaté, tenké, sir. bich,, široce

pirostlé, ale záhy utržené. Výtr. svtle žluté, nepravid. vejitoellipi.,
8—lo ,". Cyst. z baaté base zúžené, tupé, nepravid., tkistostnné.

Ve vlhké tráv na lesní cest u Kunic po celé léto a každý rok hojn.
Jednotliv, ale pospolit.

N. umbonata sp. n. K. pupkaiá. Menší a gracilnjší než N. pellu-
cida. Kl. I— 1 1/2 cm, tence mas., dlouho zvoooov., pak rozlož., vždy
(již v mládí) na temeni jamkovité vmáklý, velmi hygrof., za vlhka

syt hndý s prosv. 1., za sucha šed. kozový, jakoby svtle ojínný,
pi okr. hrub hust šebernat rýhovaný a vraubkovaný, s šupin-
kami po velu. T. d^^akrát delší pr. ikl, i—2 mm, ti., ztuha elast.,

s>1; okrov hndý, nevlákn., v mládí bílými šupinkami posetý,
k basi ztenený a zde dlouze bíle brvitý. L. nehusté, nejprv okrov
hnd, pak syt ervenohndé, velmi široké, celou šíkou pirostlé a

u t. nevykrojené (skoTO sbíhavé a trojhranné), tuhé, na ostí blavé
a zoubkaté. V\1:r. svtle žluté, vejitokulov., 5

—8 fi. Cyst. hojné,

dlouze nitovité, velikou palicí okonené neb i kyjovité a lahvicovité.
Na kyprém, vlhkém humuse v mechaté rokli u Slivence (diabas), velmi

pospolit. 5, 1920.

**
Drobné, malé druhy.

N. segestria Fr. 1821. K. svazitá. Kl. i—3 cm, tence mas., nej-

prv zvonicov. kulov., pak rovn rozlož, a malounce hrbolkatý,

v mládí se zetelným velem, které na t. zanechává mizivý nepatrný

prstenec, velmi hygrof., za vlhka hndfý s prosv. I., za sucha svtle

žemloivý až blavý, lysý, hladký. T. delší pr. kl., 2—3 mm ti., kivo-

laký, hndavý, nahoe bledý, hedvá;b. vlákn. a mrtnatý. elast., na

basi bílie plstnatý. L. úzké, Jiusté, skoicové, na osti blavé, široce

pirostlé a sbíhavé. Prach "VTtr. temn hndý. Výtr. rezavé, válcov.

ellipt., 8— 10 jM. Cyst. jehlicovité, sotva ztluštlé.

Zpravidla v hustých trsech, asto až 50 kus v jednom chomái. Na tlící

slám, tískách, smetí u cest, plot, na polích, vždy mimo les, po celé léto všude

hojná.

N. erinacea Fr. 1828. K. ježatá. Menší druh, hndý, ježatý. Kl.

I cm, polokulov. sklen., rezavý, suchý, celý trvale odstálými štétin-

kami ježatý. T. asi dtvakrát delší pr. kl., sotva i mm ti., rezav

hndý, tuhý, odstále šttinkat drsný. L. skoicové, dosti proídlé,

široce pirostlé. Výtr. kulov. vejité, veliké, 12— 14 .«. Cyst. malé,

šttinkovit kivolaké, hojné na ostí.
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Na opadalycli. zetlclych vtvikách listnat. strom vzácn. U TeLon
pod diil)y. 8, 1915 (Weinzettl).

N. velutina sp. n. K. sametová. \"elmi gracilní, maliká. Kl. 5 až

"8 mm, ix)l
I 'kulovitý, iv liškov hndavý, neárkov., hust šupinka-

týini chloupky porostlý. T. tenink»ý, dlouhý, slámov slutý, lesklý.

útle rýhovaný, nahoe tlustší. L. sir. bich., velmi proídlé, delší a

kratší stídavé, rezavé, široce pirostlé. \'ýtr. žlutorezavé, široce

ellipt., peveliké, 15
—

17 ,». Cyst. dlouze tyinkov., dole ztluštlé.

Mezi travou u cesty ve spolenosti Galéra gracilis u Mnichovic, 7, 191 5. —
Náleží do píbuzenstva X. graminicola Nees a X. pitjTodes Brig. Pipomíná
také ponkud N. tabacina, od níž ale již barvou a odním se liší.

N. carpophila Fr. 1818. K. plodomilná. Útlounká, maliká, Nau-

coriím nepodobná, spíše ]\Jyceny pipomínající. Kl. 3
—6 mm, tup

polokulov., útle blanitý. se slab prosv. 1. za vlhka, bled pleový až

nahndlý, za sucha bílý, lys»ý, útlými zrneky leskle atomatický,

\ mládí slabým velem s t. spojený. T. dlouhý, teninký (j/2 mm),
kivolaký, vlnkatý, sklovit prhledný, bílý. L. proídlé, sporé, šir.

a šir. pirostlé, pleov bledé. \Xtr. bled žlutavé, hruškovité, k basi

stáž., 6—7 |Ji Cyst; tence nitkov.

\'e vlhkých lesích na starých šupinách, kvtenstvich a íškách buku velmi

vzácn, také v zahradách mezi travou na odpadcích bylinných (v naší zahrad

v Mnichov.). Jevany-, ernošice, Karlštejn. 9, 1918.

N. oligophylla sp. n. K. chudolupenná. Gracilní, jednotliv neb

trsnatá, ale vždy v houfech mezi travou. Kl. 3
—-10 mm, blanitý,

záhy sklen, rozlož., obyejn se špiatým malým Jirholkeni, nkdy
s I zónou, vbec nehygrof.. hrub radiáln pitiskle plstnatý, v stáí

olysalý, rugosní, šedav okrový. T. dl., kivolaký, teninký, tuhý,

iemn hnd ervený, útle a spoe žlut mrtnatý. L. velice proídlé,

tuhé, tlusté, šir. bich., šir. pirostlé, skoro sbíhavé, vždy i—2vidli-

naté, nejprv bled žlutavé, pak šafránov sluté. Výtv. jasn žluté.

•ellipt., 8— 10 tt. Cyst. hojné, dlouhé, kivolace nitkovité, tupé. Roze-

mnuta voní slab ovocem.

^'ýznaná houbika na suchých stepních stráních na diluvialní hlín okolí

Pražského na podzim, asto ve spolenosti X. hyperella, Chuchle, sv. Prokop,

.Zlíchov, Trója.

N. iarinosa sp. n. K. pomouená. Útlá, kl. i—lYi cm, prsvitné
blanitý. pravid. sklen., pak rozlož, a trochu hrbol., pi okr. mlce

rýhovaný, v mládí spoe ^iáknit plstnatý, ostatn lysý, na medov
hndém podkladu jakoby bíle pomouený, hygrof. T. málo delší pr.

kl., velmi tenký (i mm), elast., vlnkat ::prohýbaný, na hndavém
povrchu bíle vláknit mrtnatý. L. dosti ídké, pomrn tlusté, šir.
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pirostlé, skoro sbíhavé, masov naervcnalé, na ostí neblavé.

VjHr. isté prhledné, skoro bezbarvé, elMpt., 6—8 /». Cyst. na ostí
skoro žádné, jen sem tam nkteré krátce, tlust vakovité.

Na suchých, výslunných mezích polních mezi mateídouškou u Menic
v ervenci a srpnu každý rok, pospolit.

N. disserainata sp. n. K. nasetá. Nejvýš hust trsnatá, jako na-

setá, kl. I—2 cm, blanit lupenitý, nejprv nízce skLen., s podvin.,

0'Strým, tenkým okr., pak rozlož, a obyejn vyhloubený, v stáí na

okr. zprohýbaný a mlce nepravící, brázditý, nehygrof., šedé okrový,

matný, lysý. T. sotva delší pr. kl., 2—3 mm ti., ztuha elast., velice

zprohýbaný, nahoe širší a smákly, zvlášt dole syt hndý, nejprv
s roztroušenými bílými šupinkami, poizdjí mizícími, hladký, lysý,

skoro rohovitý, nevláknitý. V mládí vyvinuté velm zanechává na

okr. kl. cáry, ale žádný prstenec. L. proídlé, okrové, pak okrov
rezavé, sir. pirostlé, nesbíhavé, u t. nejširší, k okr. rychle ztížené,

na ostí bíle plstnaté, zoubkaté. Výtr. bled žltité, ledvinít ellipt.,

6—8 fjt. Cyst. na ostí hojné, veliké, rozmanit utváené: baaté se

ztenenou špikou, z širší base kopinat ztížené, válcovit kivolaké,

tupé.

Na vlhké zemi v tráv ve vlhkém údolí pod jasany u potoka nad Cernoši-

cemi v dubnu 1920. Ve spolenosti májovek. Dobe charakterisovaný druh vy-

tknutými znaky. Snad z píbuzenstva N. segestria.

Galéra Fr. Galéra ili epiatka. Obr. 85.

Drobné, titlé, kehké houbiky, obyejn barvy hndé. Kl. ku-

želoviý nebo zvoincovítý, s okrajem i v mládí rovným, k t. pilo-

ženým, títle, prsvitn blanitý, na povrchu asto rýhovaný, velmi

hygrofanní, za vlhka s prosvitávými 1. Velm bud jen v mládí vy-

vinuto nebo vbec sdíází. T. dlouhý, tenký, rourkoví tý, kehký.
L. vždy do rezavá. Prach wtr. rezavý. Výtr. elliptiné, hladké, ve-

liké, medové až rezavé. Cyst. vždy na ostí hojné, obyejn na konci

v paliku odškrcené, ale také tup sloiipkovité neb i šttinkovité, na

basi ztkištlé.

Rostou pospolit zvlášt v tráv na pastvinách, na polích, podle

cest na mrvených místech, v mechu v lesích, ideji na trouchniívých

paezech, také v mechatých mokadleoh luních. Zjevují se v lét za

horkého poasí poi teplých deštích. Zaínají již v kvtnu a trvají až

do zimy, mnohé jsou pouze jarní a jiné pouze podzimní. Jsou krát-

kého trvání a pi urování teba dbáti stavu za sucha nebo za vlhka.

Zevnjškem jsou si velmi podobny, proto ohledání mikroskopické
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Obr. 85. I. Galéra hypnorum Schrk., 2. G. mycenopsis l'r., 3. G. conferta

Bolt., 4. G. schoeniphila Vel., 5. G. siliginea Fr., 6. G, obscura Vel., 7. G. ra-

vida Fr., 8. G. aquatilis Fr., 9. G. apala Fr., 10. G. macrospora Vel., 11. G.
tenera Schff., 12. G. mniophila Lsch. — Veškeré druhy nepatrn znienš., výtr.

a cyst. velmi zvtš.

jest tu jedin bezpeným vodítkem. Z té píiny jsou druhy starších

autor (tak i Friese) nejisté, zvlášt když se nyní ukazuje, že Gaier

jest jen v Evrop veliké množství. Soiidím, že jen v Cechách jicli

bude na 100 druh.

Ricken uvádí 21 dr., Saccardo 49 dr., z nichž 27 evropských.

Z toho již patrno, že rod tentO' jest velmi zanedbán a monogra-

fického zpracování jest nev}diniuteln zapotebí. Zabýval jsem se po-

drobným studiem Galér po dva roky a pesvdil se, že tu panuje

nesmírná rozmanitost druh a že dle starých diagnos vbec ne-

možno nalezené houby zjišovati. Velikost, podoba výtrus a tvar

cystid poskytují dobré znaky. Poznamenati pouze dlužno, že ony

dva typy cystid (paHkovité a nepalikovité) mají pechody u n-

kterých druh. Paliky první skupiny se v stáí lehce ulamují a leží

voln mezi výtrusy.

I. Kl. ku.clovit svoncovitý. Cyst. opak vejitc, s odškrccnon, icncc slopkalpu

palikou.

a) T. bes prodlonšeného koene, kl. tence blanitý.

a) KL ist bílý, slabé hygrof., trvale kuželovitý.

G. apala Fr. 1821. G. bujná. Nejvtší druh toho rodu. Kl. 3
—6 cm

•dl. a pi ústí dole i—2>4 cm sir., trvale kušelovité svoncov., blanitý,

za sucha ist bílý neb slabounce nažloutlý, podél jemn rugosní,

s okr. nerovným, více mén cípovitým. T. pedlouhý {8
—

25 cm) a

2—3 mm ti., dutý, bílý, vláknitý, celý mounat poprášený, elast.

nezlooiitelný. L. úzké, velice tenké, úzce pipojené, dlouho bílé, pak

skoicov hndé. Výtr. ellipt., 12—14 Cyst. kyjovité, s dlouze

stopkatou palikou.

Jest podivuhodná houba, kl. její se v stái rozplývá jako u hnojnik.

Roste jednotliv na hnojených travinách u cest a na pastvinách a objevuje se

náhle po deštích v let, ale rychle zmizí. Všude vzácn. Tak u Jiren a Sesta-

jovic r. 1914, u Mnichovic v ervenci 1916 nkolikráte. Autoi^i uvádjí ji zg

Švédska a Ruska.

G. lateritia Fr. 1821. G. cihlová. Kl. 2—3 cm dl., tence blanitý,

kehký, trvale podlouhle ellipt., pak tupé kušelov., vždy delší ne
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Ml-., La>iu ixxJél hrub svraskalý, málo hygrof., za vlhka hladký,

slizký, hlcd kozový, za sucha bílý, lesklý. T. velmi dl., 2—3 mm ti ,

kehký, lámavý, rourkovitý, ist bily, lesklý, hladký, nahoe spoe

mrtuatý, na basi bíle vlásenitý, L. úzké, úzce pipojené, Inisté,

tenké, rezav žluté. \'<i:r. široce tup ellipt., velmi veliké, syt žkité,

J5
—

19/'. Cyst. s odškrcenou palikou, 3
—

4 .».

\' tráv u cest, na kompostech, v polich, hlavn v bramborách v let všude

dosti hojná. Dlouze kuželovitj'm kl. význaná. Yýtr. jsou na basi uaté.

/3) Kl. iiví^rof., zbarvený, rozložen zvonecovitý.

*
J'ýtr. na obou pólech tup elliptiné až vejité.

G. siliginea Fr. 1824. G. sedává. Nejvýš útlá a kehounká. Kl. 5

až 12 mm, zvonoovit 'kulov., tenký', hygrof., za vlhka žkitav na-

hndlý. za sucha svtle šedý, s odstínem žlutavým, hladký, zrnéky

atomatický'. T. dl., i—2 mm ti., bledý, sklovit prsvitný, asto

zprohýbaný, rourkovitý, slab ojínný. L. dosti husté, útlé, šir.

bich., u t. volné, svtle rezavé. Výtr. šir. ellipt. až vejitoellipt.,

asto nestejnostranné, 10— 12 11. Cyst. s palikou velmi malinkou,

I II.

v tráv na pa-tvinách, podle cest v lét všude velmi obecná.

G. tenera Schff. 1762. G. útlá. Kl. i—2 cm, trvale tnpc kuželov.,

útle blanitý, kehký, velmi hygrof., za vlhka rezav medový, s prosv.

1. až k temeni, za sucha hladkn^-, slab rýhovaný, matn šed okrový,

s jemnými lesklými zrneky. T. nejvýš útlý, dl., i—2 mm ti., me-

dový nebo rezaw, rovný, lámavý, nahoe mrtnatý. L. úzké, dosti

husté, útlé, skoicové, úzce pipojené. \ýtr. svtle rezavé, široce

pravid. ellipt., 10— 12 n. Cyst. vejité, o nco vtší než výtr., s pa-

likou. 4
—

5 II.

\ tráv u cesi a na pastvinách, v mechu v lesích po celé léto velmi roz-

šíená. — Význaná tup z\-oncov. až kuželov. kl., t. medovým, tup ellipt. výtr.

a žlut rezavými 1.

G. major sp. n. G. vtší. Kl. i—4 cm, blanit prsvitný, tup
zvoncov., hygrof., za vlhka syt ervenohndý až cihlový, s prosv.

1., za sucha temn okrový až okrov nahnlý, matný, nerýhov. T.
dlouhý, 2—4 irun ti., dut^'-, za sucha blavý, lesklý, útle poprášený.
L. dosti husté a šir., syt erven rezavé. Výtr. tup ellipt.. syt
žluté. 8—10 n- žluté. Cyst. se stopkatou palikou. 2—3 ,».

\'ýi.naný druli na kopcích a mezích vápenatého okolí Pražského na podzim.

Jest príbuz. G. tenera, ale vtší a temnji zbarvena. Dle Cookova vyobrazení
zdá se býti G. ovalis Fr. píbuzná a podobná, ale popis autorv jest nedo-

statenj'.

540



G. stenophylla sp. n. G. úzkolnpcnná. Statná, velká, s ploše roz-

lož, kl. Kl. 3—4 cm, tence mas., kehký, záhy ploše rozlož., jen málo

sklen., pravid., lysý, nerýhov., hygrof., za vlhka špinav okrový, na

temeni temn mourov hndý, s prosv. 1., za sucha špinav bledý,

obyejn popraskaný. T. dl., pevný, okrový (nikoliv bíle vlákn.).

lysý, jen nahoe pomouený, dutý, podél vláknit se trhající. L. ná-

padn úzké, husté, rovné, u t. i na okr. kl. zaoblené, hled okrové.

,Duž. blavá, nevonná. Výtr. ellipt., bled žluté, malé, 6—8 fi.

Na lesní louce u evnic v íjnu 1917. Velikostí, zbarvením (nikde nic

žlutého ani medového) a tmavou skvrnou na temeni od okolních se snadni >

rozeznává.

G. sordida sp. n. G. špinavá. Kl. 2 cm, tup trvale kuželov., tence

blan., velmi hygrof., za vlhka smutn šedohndavý, s temným te-

menem, hladký, mastn lesklý, s málo prosv. 1., za sucha blav
šedý. T. velmi dl., i—2 mm ti., prsvitný, hlínov okrový, celý útle

rýhovaný a útle poprášený. L. špinav šed hlínové, dosti husté a

dosti šir. Výtr. bled- žluté, krátce vejitoellipt., 10—12 /«. Cyst.

opak veiité, s krátce stopkatO'U palikou, 2—2^1' /'.

Na slarvch, hovzích výkalech u Hrusícké cihelny. 7, 1917. Píbuzná

G. tenera. ale barvou a tvarem výtr. rozdílná.

G. melea sp. n. G. medová. Kl. trvale tup kuželovitý, i—2 cm

vys. a dole i—1V2 cm šir., blanitý, velmi hygroif., za vlhka živ me-

dový, s prosv. 1., za sucha bled žemlový, nelesklý, atomatický, ne-

rýhov. T. velmi dl., i—2 mm ti., prsvitn medový, hladký, lysý,

jen nahoe málo poprášený. L. dosti husté a šir., bled okrové. Výtr.

prsvitn medové, elHpt., peveliké, 20—24.". Cystidy obvejité,

maliké, s krátce stopkatou palikou, 2—2>2/.

Po deštích na výkalech koských a hovzích u Mnichovic v let hojn.

Také v Kri hojn. Jest podobná G. tenera, ale vtší, s velkými výtr. Barva kl.

jest záiv medová.

G. dumetorum sp. n. G. kovinná. Nejvýš gracilní, maliká. Kl.

3
—10 niin, kuželov. tup zvoiícov. neb rozlož, s tupým hrbolem,

špinav hndavý, k okr. bledší, na temeni ern kaštanový, do po-

lov, útle rýhovaný, s prosv. 1. T. dl., V2—1 mm ti., blavý, dole na-

hndlý, celý zvlášt nahoe mrnat mounatý, nahoe rýhovaný.

L. bílé (s odstínem kremov.), šir. bich., šir. pirostlé, na
okr.^

kl.

zaoiblené, na ostí zubaté, pak bled rezavé. Výtr. malé, vejitoeMipt.,

skoro nestejnostrann ledvinité, 6—7 li. Cyst. obvej., s velkou

stopkatou palikou, 4—5 i^-
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Xa erném liiiimisu v roští v okolí Mnichovic, také v travé podle cest

u llrusic a Jevan, Hvzda, Radotín. 6—8. Temn zbarveným kl., bílými 1. a

tvarem výtrus se lehce poznává.

(i. reticulata sp. n. G. sítnatá. KI. i—2 cm, trvale tiip široce

zvDiicúv., blanitý, lysý, nehygrof,, bélavý, s odstínem krémovým,

celý hriib jamhovit síovaný. T. veLmi dl., tuhý, pevný, bílý,

lesklý, celý podél pruhov., nahoe mrtnatý, dutý. L. velice sir., bledé,

pak bled krémové. Výtr. vejitoellipt., veliké, I2— 15/-. syt žluté.

Cyst. dvakrát menší, s malinkou palikou, i—2 .».

V tráv na pahorku u cest}' z Mnichov, do Struhaova v ervenci každý

rok, ve spolenosti Psiloc. foenisecii a jiných Galér. Jest nejvýš podivuhodná,

jiným nepodobná Galéra. Sífovité .svraskání kl. jest na první pohled zvláštní.

G. microcystis sp. n. G. drobnocystidová. KI. 2—3 cm, záhy nízce

skleji. rozlož., sotva hrbol., na povrchu hrub jamkovif nerovný,

velmi hygrof., pi usychání význan mramorovaný, za vlhka šedave

hndý, za saicha šedavý, matný, nerýhov., prsvitn blanitý, ale

tuhý. T. dl., silný 1(2
—

3 mm), vždy kivolaký, kroucen podél pru-

hovaný, až do polov, mrtnat poprášený, blošedavý, dole hndý,
dutý. L. proídlé, nemnoho sir. bich., bled okrov nažloutlé. Výtr.

zaoblen ellipt., 8— 10 ,». Cyst. zvící výtr., s palikou, 2>^ fi.

Xa starém popeli v naší zahrad v Mnichovicích, 7, 1919.
— l^lá dojem

šedých Inocyb.

G. microspora sp. n. G. drobnovýtrusná. Velmi gracilní, bledá.

Kl. I cm, tup kuželov. zvoncov., blanitý, lysý, hygrof.. za vlhka

bled okrový, s daleko prosv. 1., za sucha šedav blavý. T. nejvýš

útlý, chabý, dl., Yz— i mm ti., ist bílý, vlákn. pruhov., lesklý, dutý.

nahoe poprášený. L. husté, tenké, úzké, šir. pirostlé, bled kré-

mové. Výtr. zaoblen elhpt., malé, 5
—6 ji. Cyst. se stopkatou pa-

likou, 3 |i.

V tráv ve vlhkém drnu pod Kosoí. 8, 1918. Jednotliv.

G. pygmaeoaffinís Fr. 1863. G. bledá. Statnjší a vtší než G. te-

nera a hypnor. Kl. i—3 cm, trvale kuželov. neb i tup zvoncov.,

hygrof., za vlhka medov bledávý neb i šed okrový, bez prosv. >.,

za sucha blav krémový, nerýhov., hladký, ale .mlce rugosn jam-

kovitý, dosti tuhý a mas. T. velmi dl., dosti ztuha elast., hladký,

lysý, lesklý, jen nahoe pomouený, bílý, útle podél vlákn. a i hrub
mrtnat rýhovaný, 3

—4 mm ti. L. husté, dosti úzké, nejprv bílé, pak
svtle krémové. Výtr. syt žluté, šir. ellipt., na obou pólech za-

oblené, peveliké, 15
—

20//. Cyst. s dlouze stopkatou palikou, 3 /<•

Zvlášt hojn po deštích na loských koských a hovzích výkalech, ale

také na polích mezi obilím po celé léto všude hojná. Od G. tenera již docela
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jiným zbarvením, statnosti a tuhostí rozdílná. T. jest vbec leskle bílý, pru-

hovaný. Mladý kl. jest šedivý.

G. spicula Lasch 1828. G. velkohlavá. Zjev úpln G. hypnoriim.

Kl. I
—2^/2 cm, tenince mas., tup sklen, zvonoov., velmi hy^rof.,

za vlhka okrov hndý, s prosv. L, za sucha blav okrový .? hndým
temenem, matný, skoro atomatický, jen pi samém okr. mlce bráz-

ditý. T. okrov 'hndý, hladký, celý až nahoru hile útle mrtnatý, na-

hoe bledý. L. sir. bicJi., proídlé, šir. pirostlé, ale záhy utržené,

dosti tlusté, nejprv okrové, pak skoro oranžov hndé. Výtr. tup

elLipt., 12— 14,. Cyst. veliké, ,y neobyejn velikou, stopkatou pa-

likou, 8—10 ,».

Na jehliím poseté, holé pd v starém smrkovém lese v Potoinách

u Alnichovic. 11, 1917. — Barvou kl., v níz žlutomedový ton mizí, liší se již

od G. tenera. Tak veliké paliky na cyst. nemá žádný jiný druh.

G. bulbosa sp. n. G. hlísnatá. Kl. i—2 cm, tup kuželov. zvoncov.,

hygrof., za vlhka i sucha smutn šedav okrový, s hndým teme-

nem, lysý, hladký, tence blan. T. velmi dl., i—2 mm ti., pevn tuhý,

hlavý, celý hluboce rýhovaný a mrtnat poprášený, na basi v ku-

latou hlizu napuchlý. L. u t. zaoblené, velmi husté, dosti šir., nej-

prv bílé, pak svtle okrové, dosti tlusté a tuhé. Výtr. ellipt., O— 10 /*.

Cyst. široce obvej. se stopkatou palikou, 4 \i.

V hájích u Roblína v ervenci 1918. Dosti se podobá G. pygmaeoaff., ale

má menši výtr.

G. pulchella sp. n. G. hezouká. Menši, nehygrof. Kl. i cm, trvale

zvoncoiv., j nasazenou lesklou oranžovou bradavkou, dosti ztuha

mas., hladký, nerýhov., ale trochu u okr. svraskalý, šw liškové

žlutý až oranžový. T. dl., i mm ti., dole medbvý, v celé hoejší po-

lov, bledý, hladký, lesklý, nahoe malounko poprášený. L. dosti pro-

ídlé a úzké, bled žemlové, na ostí bílé, rezav poprášené. Výtr.

zaoblen ellipt., m.edov žluté, peveliké, 17
—

20//. Cyst. menši než

výtr., na konci zvolna v dlouhou stopku zúžené a ukonené pa-

likou, 4 ft.

v tráv po deštích v naší zahrad v Mnichovicích. 7, 1919. — Zbarvením

kl. i t. velmi úhledná a utváením cystid ode všech tohoto skupení odchylná.

**
Výtrusy mandlovité.

G. microcephala sp. n. G. drobnohlavá. Kl. i>4—2 cm, tence bla-

nitý, hygrof., za vlhka rezav medový, asto s tmavohndým te-

menem, za sucha bled žemlový, tup zvoncov. kuželov., slab rý-

hov. T. dl., 2 mm ti., za vlhka skoro bílý, hladký, hedváb, lesklý,
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nalme maloiinko poprášený, dosti tuh^', dole pomakáním rychle

hndnoucí, za sucha hílý. L. hlede žemlové, pak rezavé, husté, dosti

široké. \'\tr. zetehi mandlovité, k basi šikmo pišpiatné, 12 až-

24 // Cyst. malé se stopkatou palikou. 1^2—2 //.

\'yznaná, asn jarní houba, pozdji mizící! Ve vlhké tráv a zetlelém

smetl na vlhké až i mokvavé pd, hlavn podle vody. U Mnichovic a Hrusic
na luních moálech, u Cernošic, Chuchle, Radotína, Karlštejna. 4—5. Každý
rok v dubnu u rybníka v botan. zahrad. Rozemnutá voní siln houbov.

b) l^e s dlouhým koenem, kl. velký, dosti masitý.

G. coiiierta Bolt. 1791. G. nahloticná. Zjevem Gakrám nepo-
dobná. Kl. 2—3 cm, zvo'noov. sklen., asto zproh3''baný, s okr. dol
sehnutjTO, s vyniklým tupým hrholem, pod tímto radiáln vrásko-

vaný, dosti tvrdé mas., nehy^rof., svtle žemlový. T. bílý, málo
delší pr. kl., 3

—
5 mm ti., rýhovaný a mrtnatý, dok prodloužený

v jednoduchý až ptkrát delší, pevný, šemlový, jednoduchý koen.

L. neširoké, dosti husté, brzo utržené, hled žemlové. Výtr. hndé,

vejitoellipt., 14
—

15 fi. Cyst. kyjovité, se stopkatou palikou.
V hnojené zemi v paeništi na podzim v botan. zahrad v Praze, v hu-

stAxh skupinách. Také autor a jiní mykologové udávají tento druh z pae-
niš. Fries praví o kl., že jest hygrof.

II. Kl. svoncovit sklenutý. Cystidy sloupkovité, tyinkovité neb i nitkovité, na

konci zaoblené nebo skoro palikovité (ale tenkou stopekon neodskrcené).

a) Ten hes velového prstence.

a) Výtrusy na ohou pólech zaohlené.

G. stagnlna Fr. 1821. G. hašinná. Kl. i—2 cm, blanitý, kuželov.

zvoncov., .y tupým hrholem, velmi hygrof., za vlhka medov hndý,
medov cihlový, s velani prosv. 1., lysý, za suchá kozov žlutý,

hladký, pes polov, rýhovaný, bez vela. T. velmi dl.. i—2 mm ti.,

tuhý, asto kivolaký, nelámavý, rourkov., hladký, temn kašta-

nový, nahoe bledší a hrub hust mrtnatý. L. proídlé, velmi šir.,

skoro trojhranné, šir. pirostlé, sotva sbíhavé, rezav hndé až

šafránové, na \ehni tupém ostí blav plstnaté. Výtr. medové,

vejitokulov., nestejnostranné, 8— 12 ». Cyst. z baaté base rychle

zten.. tupé.

Vždy mimo les (!), na mechat\'ch moálových lukách na podzim záím

poínaje všude velmi rozšíena a takka formaní houba. Jednotliv, ale po-

spolit. Po syt hndé barv, hrbolatém kl. snadno se vždj-ckj- poznává. \' tomto

smyslu všichni mykologové G. stagnina pijímají, ale domnívám se. že Fries
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pod tím jménem rozuml jiný druh, ncbof výslovné praví, že kl. jest posázen
u kraje Šupinkami a že má velm a že roste v horách. }*Iimo to Saccardo
udává výtr. 14—16 .". Proto by se doporuovalo místo G. stagnina v stední

Evrop zavésti jiné pojmenování.

G. globispora sp. n. G. kulatovýtrusná. Kl. i—2 cm, blanitý, tup
a pravid. zvoncov., velmi hygrof., za vlhka syt medový, s prosv. 1..

za sucha žemlov kozový, sotva rýhovaný. T. dl., 2 mm ti., rovný
neb kivolaký, velmi kehký, dole medový, nahoe bledý, skoro celý

pomoucný. L. dosti husté, šir. pirostlé, svtle okrové, na osti
bíle chloupkaté a zouhkaté. Výtr. vejité až vejitokulov., veliké.

12—15 /. Cyst. hojné, ze široké base zúžené, rovné, tyinkov.
V luních moálech u Mnichovic a ían v kvtnu co rok. Jest to jaksi

jarní G. stagnina, od níž se liší nehrbol. kl., bledší barvou, delšími cystidami
a vtšími výtr.

G. Fechtneri sp. n. G. Fcchiner.ova. Velikost i tvar G. stagnina.

Kl. I
— 1/2 cm, blamtý, tup kuželov. zvoncov., velice hygrof., za

vlhka tcniii medov hndý, s prosv. 1. až k temeni, za sucha šedav

okrový, matný, nerýhov. T. dl., i mm ti., medový, nahoe poprá-

šen'ý, dutý, kehký. L. husté, voln zaoblené, nepíliš šir., útlé, syt
rezavé a ervenav rezavé, na ostí bílé, brvit zouhkaté. Výtr.

podlouhle ellipt., na obou pólech zaoblené, medové. Cyst. z polovin}-

kulovit vakovité, z poloviny v kratší špiku ziižené. A^'"tr. 10— 12 \>..

U Libochoviek v ervenci 1919 sbíral p. Fechtner. Opuka.

G. umbonata sp. n. G. pnpkatá. Útlá, medová. Kl. i— ij/2 cm.

útle blanit prsvitný, záhy rozlož., s ostrým, solidním hrbolkem

na temeni, medov hndý, velmi hygroí., s prosvit. 1. až k temeni.

T. dl.. I mm ti., jako kl. zbarvený, v celé hoejší polov, bíle

mrtnat zrnekatý. L. proídlé, šir. bich., šir. pirostlé, bled re-

zavé, na ostí hrub zubaté. Výtr. vejitokulov., asto nestejno-

stranné, k basi stáž., 5—8.«. Cyst. hojné, ze širší base rovn tyin-

kovit ztenené.

\' lesním mechatém moále u Myšlína. 6, 1919. ^' krském lese
7,_

I9i9-

Na mechaté louce u Menic ve spolenosti Spiranthes aut. 7—8, 1919- Ivrasny,

dobrý a lehce poznatelný druh.

G. paludosa Fr. 1863. G. moálová. Kl. i>4'—21/2 cm, dlouho tup

zvoncov., pak trochu rozlož., ale nehrbol., blanit prsvitný, velmi

hygrof.. za vlhka bled šedav neb olivov okrový, s prosv.
1.^.

matný, za sucha bílý se žlutavým temenem. T. pedlouhý, i až

2 mm ti., kivolace vlnkatý, svtle bledý, skeln prsvitný, dutý,

nahoe útle zrnekatý, za sucha bílý, vláknitý. L. bled krémové.
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ulic. i-iini šir., široce pirostle a vždy zeteln shihavé. \'ýtr. ne-

stejnosírann ellipt.. \2— 14 .«. Cyst. hojné, z široce ellipt. l»ase

v tupou nitku zúžené.

V moálových mechatinách, hlavni mezi ploníkem v uzavených lesích,

hlavn podhorských dosti vzácn. U Jevan, Habru, Rian, Mukaova, Strašíc.

A popis i-riesv jest dosti odchylný, domnívám se pece, že jest totožnou

Rickcn falešn píše, že roste také na polích.

n. macrospora sp. n. G. velkovýtrusná. \'elikost i tvar ped., ale

siaméjši, syt hnídá. Kl. i3^—2 cm, dosti mas., trvale tup svon-

eoz'., ano i na temeni trochu vmáklý, lysý, hladk<', velmi hygrof.,

za vlhka syt hndý, jen pi okr. s málo prosv. 1., za sucha žlutav

kozový. T. pedlouhý, dutý, vlnkatý, syt, dole skoro ern hndý,
nahoe svtlejší, 2—4 mm ti. L. hndé, na ostí bílé, dosti proídlé,

ostrým úhlem svolná a dlouze shihavé. \'ýtr. tup ellipt., hndé,

peveliké, 16—22 «. Cyst. hojné, nitkovité, pokivené, tupé.
Mezi mechem v moále podle smrkového iesa u Struhaova. 7, 1916.

G. decolorans sp. n. G. odbarvená. Píbuzná a podobná G. hyp-
nor. Kl. I— iVL' cm, záhy rovn rozlož., slab tup hrboL, tence bla-

nitý, velice hygrof., za vlhka špinav medoW', s prosv. 1. až k te-

meni, za sucha rychle odbarvující, žlutav blavý, hrub až ku

stedu brázditý, i v mládí bez vela. T. velice dl., i—2 mm ti., asto

kivolaký, medový, nahoe bledý, hladký, lesklý, nahoe jemn po-

prášený. L. velice proidlé, šir. bich., šir. pirostlé, ale nesbíhavé,

nejprv bledé, pak bled krémové. Výtr. kulov. vej., žluté, 6—8 .«.

Cyst. ze širší base dlouze nitkovité.

\' mechu v mladém borovém lese na záp. teplých stráních u ^^ínichovic

v ervenci 1918, u Senohrab v srpnu 1918. — Nemže se spojovati s G. hypno-

rum pro tvar a veliké výtr. Také zbarvení jest jiné.

G. hypnorum Schrk. 1789. G. mechová. Kl. i—2 cm, kehce, útle

blanitý, prsvitn vodnatý, nejprv tup kuželov., zvoncov., pak
rozlož., velmi hygrof., za vlhka medový, s prosv. 1. pes polov, kl.,

za sucha žlutav okrový, podle okr. trochu mlce brázditý. T.
velmi dl., t—2 mm ti., dutý, kehce lámavý, medoW", hladký, dole

nahndlý. nahoe bledý a slab poprášený, nevlákn. L. proídlé, šir.

bich., brzo utržené, nesbíhavé, skoicové. \''ýtr. žluté, ellipt., 10 až

12//. CyFt. ze ztluštlé base dlouze válcovité, tupé.
\'elmi obecná na podzim všude v mechu a tráv v lesích i mimo les, ano

i v zahradách a parcích, obyejn pospolit. Mní se znan velikostí, nkdy
jc?t i 3 cm š. \'clkou hygrofanností nápadný.

G. ravida Fr. 1838. G. smutná. Kl. i—zYi cm, útlý, kehký, za-

oblen zvoncov., lysý, matný, velmi hygrof., za vlhka smutn me-
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dový, s prosv. 1., za sucha žlutav kozový, dlouho na okr. šlutavými

zoubky po velu zdohený, T. velmi dl., i—2 mm ti., kehký, me-

dový, za sucha bíle hediváb. vLákn., nahoe sotva znateln poprá-

šený. L. dosti husté, šir. bich., u t. zaoblené, brzr) utržené, neprv

bílé, pak krémov rezavé s bledým ostím. Výtr. ellipt., malé, 6 az

8 /. Cyst. hojné, obvejité, ale rychle v dlouhott stopeku palikou
okonenou stažené.

\' chránném mechatém a zetlelém lesním smeti v háji u Roblína, po-

spolit, 7, 1918. — Význaný velovými zoubky na kl. Cystidy tvoí pechod
k první skupin. Mikroskopické charaktery nejsou u Friese udány, takže zji-

štní identity s jeho druhem stává se pochybným. Zde jest diagnosa, dle pí-

rody.

G. velata sp. n. G. závojová. Kl. i— iV-i m, tence a kehce mas.,

tup, sotva hrbol. zvoncov., hygrof., za vlhka medové sedavý,

s prosv. I. až k temeni, za sucha kozov žlutavý, na okr. ovšený

cáry bílclio vela. T. dl., i—2 mm ti., dutý, i^itlý, nejprv celý bílý,

hladký, stíbité lesklý, pak dole šedohndavý, nahoe poprášený.

L. dosti husté, šir., brzo utržené, bled rezavé s bílým ostím. \'ýtr.

jasn žluté, tup ellipt., malé, 6—8 /<. Gyst. kivolace nitkov., tupé.

V smetí ve vlhkých koutech v naší zahrad v Mnichovicích v srpnu každý

rok hojn. 8—9. Jest píbuzná ped. Také G. badipes Fr. zdá se býti blízkou,

ale popis autorv jest nedostatený.

G. calcarea sp. n. G. vápenná. Velice gracilní, maliká. Kl. o"5

až I cm, tup zaoblen polokul., pak sklen, rozlož., blanitý, na okr.

zoubkatý, velmi hygrof., za vlhka popelav hndý s temným teme-

nem, s prosv. 1., za sucha blav nažloutlý, lysý, matný. T. nepíliš

dl., teninký (i mm), lysý, jen nahoe pomouený, bledý, jirsvitný,

dole osmahlý, útle vlákn. L. šir. bich., velmi proídlé, šir. pi-

rostlé, nesbíhavé, pomrn tlusté. Výtr. vejitoellipt. (na jednom

polu tup zaobl., na druhém užší), bled žluté, 6—8
.</. Cyst. z velmi

ztluštlé base dlouze tenince vláskovité, tupé.

A"ýznaný druh pro suché kopce a strán vápenné okolí Pražského, hlavn

na podzim. ]\Iimo tento okruh vbec se nevyskýtá. Jest píbuzná G. hypnor.,

ale drolinotí, zbarvením a výtrusy a cyst. rozdílná.

G. aquaíílis Fr. 1821. G. vodní. Nejwš útlá, sklovit prsvitná,

pipomínající malý Bolbitius. Kl. i— iV-2 cm, za vlhka sklovité bla-

nité prsvitný, do polov, hluboce rýhovaný, lysý, hladký, bélavý.

T. dl., I mm ti., bílý, hladký, dutý, nahoe hrub mrtnatý. L. pro-

ídlé, pcútlé, u t. zaoblené, bledé rezavé. Výtr. nestejnostrann

ellipt., rezavé, 10— 13 .». Cyst. hojné, oble vakovité nebo hoiislovité

zaškrcené.
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\ inoalcli, olMnáli, mokrýcli kovinách, velmi vzácn. U Jevan v srpnu
" ' \ ÍMiciiiáoli v miikadlech olšových. Jest ode všech Galér znan odchylná.

(j. iraKÍlis sp. n. (/. kehká. Kl. i—2 cm, vodnat tence mas., nej-

]>r\- iui) kuželov., pak rozlož, a tup hrbol. (s massivnim temenem),

liladky za vlhka skoicov hndý s velmi prosv. /., velmi kehký, za

sucha žlutavý, heze všeho vela. T. velmi d!.. i—2 mm ti., Z'chiii

kehký cj lániavý, dutý, hndý, ale bíle pavuinat vláknitý. L. pro-

idlé, medov hndé, tlust mas., sir. bich., sir. pirostlé a skoro

sldhavé. \'ýtr. medové, nestejnostrann ellipt., í)
— to ,». Cyst. hojné,

veliké, z tlustší base zvolna rovn ztenené a palikou okonené.
Charakteristická v moálech mechatých v kyselkách Polabských u Lysé

a A'šetat. 6, 1914. — Jest nejbližši ku G. mniophila. — V moálech luních

a v píkopech u Hrusic, Mnichovic, Troje, Chuchle nalezl jsem podobnou
formu s bilým t., s medovým kl., s nesbíhavými 1., s cyst. nitkovit., velkou

palici okonenýnii a výtr. 12— 15 /'• (\ar. cUruta m.)

G. albitla sp. n. G. blostná. Celá snhobílá, teprv v stáí 1. hnd
rezavé. Kl. 1

—iM cm, zvoncov. kuželov., s massivní bradavkoví na

temeni, hladký, lysý, s prosv. 1. do polov., bez vela, hygrof., i za

vlhka ist bílý. T. dl., tenký 1(1
—2 mm), rovný, dole vlásenitý,

rýhov.. bust poprášený, pak dutý. L. nehusté, velmi sir., šir. pi-

rostlé, u t. úzce vykrojené. Výtr. hndé, pravici, ellipt., 15
— iS <i.

Cyst. tlust válcov., zaoblené, dole tlustší.

Xa zetlelém listí v hlubokých listnat. lesich u Koryan na Alorav v srpnu

1916 sbíral p. Sladký. — Jest podivná Galéra, svou blostí vbec Galérám ne-

podobná. Pisedá pímo jednotliv na plochý dubový list.

(i) Výtr. k jednomu nebo obma koncm .zašpiatné

ímandlozté, vetenovité).

G. mycenopsis Fr. 1818. G. helmovkovitá. Kl. i—
.3

cm. blanit

mas., tup široce zvoncov. sklen., pak rozlož, nízký, velmi byí^rof..

za vlhka .záiv medov šlittý, s prosv. 1., hladký. slí:zký, za sucha

kozov žlutavý. T. dlouhý, 2—4 mm ti., mkce elast., nezlomitelný,

dut»ý, žlutavý, nahoe bíle poprášený. L. dosti proídlé, .^luté až

okrov žluté, šir. bich., u t. zúžené, na dn pín žebernaté. \ ýtr.

žluté, podlouhle ellipt., k basi šikmo stáž., 10— 15.". Cyst. dlouze

rovn tyinkov., palikou okonené.
\'e vlhkých mechatinách v lesích všude sice rozšíená, ale nikde hojná.

8— 10. f5ývá namnoze statnjší než G. hypnor.. kl. skoro plochý, dosti mas.,

záiv zbarvený a slizký.

G. graminea sp. n. G. trávní. Drol)ná, gracilni. kehká. Kl. 5 až

10 mm. záhy ploše rozlož, a asto hrbol., útle prsvitn blanitý, na
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okr. vroubkovaný, až ku stedu hndému rýhovaný, hy^^rof., za

vlhka svtle mediový s prosv. 1., za sudia bíle žlutavý, jakol^v slíd-

iiatý. T. peútlý, dl., 1/2 mm ti., bíle hedváb, vlákn., prsvitný. T..

velice proídlé, sir. pirostlé, velmi sir. bich., bled žLutavé. \'ýtr.

mandlov., na basi šikmo stáž., 8—9 fi. Cyst. ze ztluštlé base zvolna

pedlouze šttinkovité, palikou okonené.
Vždy mimo les, na suchých, výslunných pahorcích xe. formaci Racomitriov

jednotliv. 8—-ii. Mnichovice, Jevany, íany, Radotín, SHvencc (diabas),

sv. FVokop (vápno), Motoly, Šárka.

G. eAcentrica sp. n. G. výstední. Kl. i cm, všdy excentrický, záhy
rovné roz:lo. s niským tupým hrbolem, hladký, lysý, nerýhov., velm.i

hygrof., za vlhka kaln medový s prosv. 1. do polov, kl., za sucha ko-

zov žlutý. T. dl., celý lysK', hladký, nahoe sotva poprášený, me-

dový, šavnat mas., solidiní, trochu prsvitný. L. sir bich., sir. pi-
rostlé, velice proidlé, v stái hrubé rugosní, nejprv bled pleové,

pak svtle okrov. Výtr. nestejnostrann vejitoellipt., na obou pólech

zaoblené 10
|i. Cyst. z šir. base zvolna ztenené, palikou okonené.

Jednotliv, v mokrém rašeliníku na lesní louce u Svojetic. 9, 1919. Jest

již stanoviskem pozoruhodná.

G. mnioplíila Lasch. 1828. G. meiková. Velikost 1 tvar G. hypnor.,

ale zcela jinak zbarvena. Kl. i—2 om, pravid., zvoncov., lysý, ne-

slizký, hygrof., za vlhka hnédé smutné okrový, s prosv. 1., za sucha

blav kozový, tence blaniý, bez vela. T. dlouhý, 2 mm ti., chabý,

asto hrbolat kivolaký, okrový, bíle vlákn. L. útlé, šir., celou

šíkou pirostlé a sbíhavé, naervenale okrové, na ostí bíle pýité.

Výtr. krátce vejitomandloz'., 10— 12 \i bledé nažloutlé. Cyst. dlouze

nitkov., kivolaké, rzn zformované, pahkou (nkdy klanou)

okonené, zaškrcované.

V mechu ve vlhkých lesích vzácn. lO— 11. Hvzda, Stromovka. \'e zbar-

vení není nic žlutého ani medového, ímž na první pohled se liší od G. hyp-

noruin.

G. atripes sp. n. G. éernonohá. Kl. 1
— i^L- cm. trvale tup

zvoncov. kuželov., blanitý, nejvýš hygroí., za vlhka syté cihlové me-

dový s prosv. 1., za sucha bledl kozový, a5 k temeni hluboce husté

rýhovaný. T. dl., i—2 mm ti., tuhý, pevný, éernohnédý, nahoe

šedo'hndavý, neprhledný, celý husté odstále chloupkatý, pátí

hladký, nerýhov., dole bíle vatovitý. L. proídlé, šir. bich., šafrá-

nové medové, hnd tekované. Výtr. žluté, mandlov., 10— 12 /(.

Cyst. peveliké, z širší base zvolna zúžené, rovné, tupé.

V tráv kolem lesa na diabase u Slivence, pospolit, n. 1918.
— Ode

všech Galér tohoto skupení velice odchylná. Blíží se nejvíce ku G. vittaeforínis.
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\" mukré tráv a lesní peslice v mladé smrin u Hrusické cihelny hojn
v srpnu 1919.

— Tr. jest pninin tlustv. pevný a dlouhý.

G. Leucobryi sp. n. C. Leucobryová. Kl. trvale zvoncov. kuzelov.,

skoro pnšfyiatlý, sotva i cm vys., hygrof., za vlhka erven me-

dový, s prosv. 1.. za sucha syt žemlový, lysý, matný, blanitý. T
dl.. I mm ti., vhikatý, medový, nahoe bledší a poprášený, dost,

tuhý. dole ervenav medový, svtle šupinkat mrtnatý. L. proídlé
sir. pirostlé, neširoké. Výtr. sluté, mandlov. a skoro vetenovité

Cyst. ze široké base zvolna zten., kyjovit ctlitštlé. Výtr. 10— 12 ti

\'ýhradn v kobercích Leucobrj^um glaucum, jednotliv, ale pospolit

obyejn ve velkém množství na stanovisku. \'c Vídrholci u Jiren v íjnu 1919

hojn. Již zbarvením nápadná.

G. vittaeorniis Fr. 1838. G. kaštanová. Kl. i—2 cm. trvale ku-

želovit zvoncov., blanitý, velmi hygrof., za vlhka smutn hndý až

kaštanov hndý s prosv. 1., za sucha špinav šed kozový. T. delší

pr. kl.. I—2 mm ti., dutý, prsvitný, nahoe svtleji hnd medový,
dole kaštanov hndý, celý jemn hust chloupkatý. L. velmi pro-

ídlé, špincw hlínov rezavé, široce pirostlé a žebernat sbíhavé,

u t. nejširší, odtud k okr. velice zúžené, kratší velice úzké. lalo-

nat kivolaké. ^^ýtr. špinav hlínov hndé, mandlov., veliké 14 až

18//. Cyst. nehojné, veliké, ze širší base zvolna rovn zúžené.

Mezi mechem v starém borovém lese u Kunic, ráda v mechu na žulových

balvanech. 9— 10. Jest to statný druh, zbarvením ihned od G. hypnor., jež tu

s ní spolen roste, rozdílný. Objevuje se tu každý rok

G. obscura sp. n. G. temná. Kl. i—2 cm, tup zvoncov.. velmi

hygrof.. temn hndý, hladký, nerýhov., s prosv. 1. pi okr. T. dl.,

2 mm ti., bled nahndlý, útle rourkov., nahoe pomouený. L. skoro

volné, kávov ernohndé. Výtr. temn hndé, široce vejitomandlov.,

15
— 18 ."• Cyst. rovn dlouze tyinkov. na konci zaoblené, na basi

ztluštlé.

Xa výslunném mateídouškovém pahorku u Mnichovic v srpnu 1915. —
Jest podivný druh, hned nápadný skoro ern kávovými 1. a temn hndými,
velikými výtr.

G. solida sp. n. G. solidní. \'elká. pevn mas., temn hndá. Kl.

I—2 cm. tup kuželov. zvoncov.. na temeni ufatý a útle zrnekatý,
na (jkr. zahnut podvin., dosti mas., hladk}'-, lysý, hygrof.. za vlhka

temn tabákov hndý, s prosv. 1. do polov. kl.. za sucha šedav

hndý. T. dl., 2—3 mm ti, pevný, temn hndý, hladký, lysý,

pruhovaný, nahoe poprášený, dutý. L. dosti husté, široké, u t.

zaobloi volné, hlínov hndavé se svtlým ostím. Yýiv. mandlov.



až vetenovité, k basi zašpiatné, 8—12 /t. Cyst. na basi napuchlé,
v tenkou tupou špiku rychle ztenené.

V stinné, mokré olšin nad Hrusickou cihelnou ve spolenosti Marasmius

rotula, Clitocybe infundib. a Psathyr. 8, 19 19. — Jest píbuzná ped., jež má ale

vtší výtr. a idší I. Okraj kl. vypadá, jakoby byl podvinut, nemám ale

mladých hub.

G. hydrocyboides sp. n. G. vodohlavá. Kl. 2—23^ cm, tence mas.,

v dosplosti rozlož, s vyniklým vysokým, ernohndým l^rholcm,

úplné lysý a hladký, velice hygrof., za vlhka kaštanov hndý
s prosv. ]., za sucha sed okrový. T. dl., 2 mm ti., dutý, kehký,

lámavý, hladký, hedváb, bíle lesklý, pomakáním hndnoucí, v celé

hoejší ásti bohaté zrnekaté mounatý. L. dosti ídké, nejvýš
šir. bicli., šedé hlínové, tenké, u t. zaoblené volné, na ostí bílé.

Výtr. veliké, zlatožluté, nestejnostranné vejéitovetenovité, k basi

vždy stopekovit stažené. Cyst. na ostí hojné, krátce sloupkov.,

palikovité až i kyjovité, vždy tup zaoblené. \ ýtr. 12— 15;;.

Alezi travou na písité vlhké zemi v stinné olšin u potoka u lesa u Kunic

(kout s velkými žul. balvany) v srpnu 1918. — Houba tato mnoho pipomíná
na drobné, hj-grof. Hydrocyby, ale má cystidy. Také Xaucorie by m^uhly být

porovnávány. Galerár.T se málo podobá.

G. pubescens sp. n. G. pyritu. Kl. i—2 cm, polokulov. sklen.,

tence mas., hygrof., za vlhka šedavé okrový (se sotva prosv. 1.). zi

sucha šedožhitavý, zvlášt k okr. útle, hust odstále šupinkatý (ja-

koby plstnatý), matný. T. dl., 2 mm ti., bledý, nahoe bélavý, dole

tmavé ínourový, asto kivolaký, leskle hedváb, vlákn., Iys'ý. L.

velmi liiisté a velmi úzké, úzce pipojené, bledé okrové, na ostí

blavé a zoubkaté. Výtr. skoro vetenovité, žluté. Cyst. dlouhé,

tenince vláskovité, na basi náhle kulovité napuchlé. \ ýtr. 10— 12
[i.

Ve vlhké tráv v koví na okraji bukového lesa u Kunic, pospolit a á-

sten trsnatá. 9, 1918. Liší se na první pohled ode všech.

G. caespitosa sp. n. G. trsnaiá. Drobná, po 2—5 rsnafá, kl. >2 až

I cm vys. a dole 5
—8 mm šir., trvale podlouhle svoncov., hridý,

na temeni tmavý, pes polov, hluboce ýhov., hygrof., za sucha ko-

žový, velmi útle blanítý. T. dlouhý, teninký CA— i mim), kivolaký,

medové nahndlý, v celé hoejší ásti poprášený. L. proídlé, dosti

sir., bled nažloutlé, pak bled rezavé. \Ttr. široce mandlov.,

skoro vetenovité, k obéma koncm zašpiatélé, 8— ii/'. Cyst. po-

mrné malé, tence tyinkov., rovné, zaoblené.

>^a lesním vlhkém humuse v teplém údolí pod Struhaovem. 7, 1919. Trsna-

tostí a drobností význaný druh.
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n. iiiiiiiiiKi s]). n. (7. iicjiuciiší. Nejvýš maliká, gracilní, s rozlož,

kl. Kl. 4
—8 mm. pravici., útlý, cúJiy rovn rozlož., sotva sklen.,

málo hy^rot., za vlhka špinav hnd okrový, s málo prosv. 1., za

sucha špinav Icooz^ý, niatný, nerýhov., nehrbol. T. nepíliš di..

teninký ( K' mm), kehký, blcdav nažloutlý, celý útle poprášeným

L. šir. bich., široce pirostlé, útlé, dosti husté, nejprv bledé, pak
hlínov šedé, pomakáním hndnoucí. Výtr. vejcité, k basi zašpia-

tlé, šcdav okrové / i-i. Cyst. krátké, tlust sloupkovité, zaoblené.

Xa naplaveném pisku a blát v tráv na pahorku u Božkova. ~, 1919.

\'clice význaná, peútlá houbika, Galérám ani nepodobná.

b) Teíi s trvalým blan itým prstencem.

G. togularis Bull. 1792. G. prstcnitá. Kl. i—2 cm, prsvitn bla-

nitý. ])ravid., sklenuté rozlož., astO' s hndou, ostrou, malou bra-

davkou na temeni, velmi hygrof., za vlhka medo\K', s prosv. 1. do

polov. kl.. za sucha hladký, kozový-, matný. T. velmi dl., tenký

(i—2 mm), dole hndý, uprosted medový, nahoe bledý a zrnit

poprášený, hedváb, lesklý a trochu vlnkatý, pak dutý, uprosted,

blanitým, niiskovit rozloženým prstencem opatený. L. liusté,.

bich., u t. voln zaoblené, nejprv bledavé, pak medov rezavé,

hnd poprášené, na ostí bílé. Výtr. medové, tup ellipt., 8— 10 /'.

Cyst. z elliptické base dlouze oste zašpiatné.
Mezi Oxalis Acetosella v olšin u potoka u Myšlína. 7, 1919. — Jest

vzácná, širokým, miskovitým prstencem hluboko na t. nápadná. Celým zev-

njškem jest pravou Galérou, ale mnozí ji kladou také k r. Pholiota, poblíž Ph.

blattaria.

G. argentea sp. n. G. stíbrná. Trochu vtší než ped., ale také

útlá. Kl. I
—2 cm, rozlož, a z'ždy tup hrbol.. hy<j^rof., za vlhka me-

dov hndý, s prosv. 1., za sucha žlut kozový, matný. T. delŠí pr.

kl., vždy velmi kivolaký, dosti tuhý, 2—3 mm ti., celý leskle b-
lostn stíbitý, nahoe s bílým, blanitým prstencem, dol svislým,

hladkým, nad tímto zrnit mrtnatý. L. husté. šir. bich., svtle

okrové, na ostí blavé. \'ýtr. žluté, ellipt.. 6—8 .«. Cyst. iiitko-

vité, tup zaoblené až skoro palikovité.

Jednotliv na holé zemi v stínu pod kovím v naší zahrad v Mnicho-

vicích (9, 1920). — Nemže býti stejnou s ped., má menší výtr. a jiné cyst.

Mohla by také dobe státi vedle Pholiota blattaria. Blostným t. a pkn zbar-

veným kl. hned nápadná.

G. schoeniphila sp. n. G. kyselková. Gracilní. kehká. Kl. i—2 cm,

vodnat blanit mas., ploše a nkdy skoro vmáklý a tup hrbol.,
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velmi liys^Tof., za \llika blcd medový s prosv. 1., za sucha hledy,

hliadký, skoTO slizJcý. Tr. velmi dl., i

—2 mm ti., roairkov., bledý,

hladk'ý, lysý, dlouho hlanitýni prstciicciii pod kl. opatený. L. ne-

liiisté, špinavc r.ž:ovc, velmi ši. bich., široce pirostlé, ale nesbí-

liavé. Výtr. široce ellipt., hndé, 8— 10 n. Cyst. //(/ ploše i ostí,
iiadinut kulovité, na temeni krátce tupé sušené.

y mechatém moále v kyselkách u Dvorc 11 L.ysé. 6, 1914. - Jest jisté

fialera a urit od ped. rozdiluá. .Snad jen pro kyselky charakteristická.

r cyst. jsou zvláštni.

G. mycenoides i^^r. 1821. G. lielmovkoTutá. \\\. 1

—2 cm, tence

mas., na okr. prsvitný, zvoncov. sklen., s malým bradavkovitým

hrbo'ulkem, pravid., hladký, lysý, velmi iTyj^Tof.. za vlhka dosti

slizký, rerja2' medový s velmi prosv. /., suchý, žemlový. Tv. dl.,

lysý, elast., niezlomitelný, asi i
—2 mm ti., vlákn., dole hndý, na-

hoe medový a hojné mrtnatý, šiipinkatým kroukem nahoe opa-

tený. L. husté, tenké, .sir., s\-étle /hité meílo\é. pak rezavé, celou

šíkou pirostlé, rovné a skoro sbíhavé. Výtr. syt hndé, vejito-

elliptické, nestejnostranné, 10— 14 /» Cyst. velice hojné, t}'ink'OV.,

cLole zvolna ztluštlé.

V mechatých moálech u Ouval v listop. 1917 sbírala dr. M. Doubliová.

y^ vlhkém borovém lese u Kek. rylMiíka u Mnichov. 5, 19 18. Jest znan
píbuzná ped., ale již cystidami rozdílná. Jest nejvýš vzácná a mykologii;

málo známá houba. Uvádí se ze Švédska a k^rancie. (Ricken pouze opisuje.)

AI nozi ji opt k r. ]'holiota kladoii.

Locellina (iill. ( Acetabidaria llerk.) iškovka.

Zjevil drobných, hndých Phohot. Kl. lysý, hndý. ]>. bichaté,

volné, hndé. T. dutý. rovný, dole malou miskovitoii. celokrajnou

pochvou obdaný. Výtr. hladké, hndé. Jest jaksi soubžný rod s r.

Volvaria. ale má hndé výtr. Jeden druh v l^vrop (Anglie), jeden

v Austrálii.

L. acetabulosa Smv. t. 303. C. hndá. Kl. 2—3 cm, pravid. sklen.,

pak rozlož. ."^nehrbol., na okr. árkovaný, okrov hndý. T. asi

dvakrát delší pr. kl.. bílý, rovný. dutý. 2—3 mm ti., dole bílou, mi-

skovitoii pochvou olxlaný. L. volné, izké, okrov hndé. \''ýtr. hlí-

nov plavé.

Ve vlhkém mechu pod smrky v srpnu nni pi>d Kluky u liradce Král.

sbíral p. <lr. .Smotlaclia íCas. esk. h. TO20). Sám jsem houbu nevidl. Sbratel

(Ic.) ani podrobný r.jzbor, ano ani mikroskopickou analysu neudává.
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Crcpidolus l'r. Trepkovitka. < )br. 86.

I)e\ni (ri('oii na mediu nebo na zemi rostoiK-í), masité, ano

i jb^elatinosn masité, drobné i velké boiiby, namnoze l>ez t. (kl.

Ix^kem neb temenem pisedlý^ jen nkteré s krátkým postranním

nebo excentrickým trenm, s tenkými, konen hndnoucími neb

naervenalx nn !. Prach výtrusný ervenohndý. \ ýtr. nehraiiaté

(kulaté neb elIiptJ, naiuiédlé až i do ervenava. — Jest to takka

soubžný rod s r. i' 1 e u r o t u s. který ale má prach výtr. bílý a

výtr. l>ezbarv. \' lCvroi> asi 18 dr.

a) Ten dosti (Uoiiliý, c.vcciitncký.

Cr, Rubí P). et \h\ T. ostrnšinová. Drobdunký,

ntly. Kl. I cm. skoro l)lanitý, okrouhlý, ale na jedné

stran trochu skrojený, nízc klen., bled okrový,

jemné blavé poprášený. T. k-ratší pr. kl., teninký

(Ví' mm), excentrický pi okr. veiknntý (nikoliv

postranní), útle poprášený, na basi dlouze hust

hile vlásenitý. L. dosti husté, .Air., tenké, pirostlé,

ale nesbíhavé, bled okrové, iia ostí bíle inrtnat.

\'ýtr. okrov žluté, nestejnostrann vejitoellipt. až

skoro ledvinité, 8— lo/. Cyst. hojné, krátké, sloup-

kovit kyjovité, zaoblené.

Xu odumÍTlycli starýcli ludj^liácli (jstružin (l^ubiis) \clnii

vzácné. U Peruce sbíral v srpnu 1910 p. . Rcisncr.
Ubr.8.Crepidotub n n ' -r / -' ' t^,
variabilis Pers., ^^' (^Jraminum sp. n. /. travní. Kl. 0*4

— t cm,
v pnr. vel., zvt.';. prsvitn blanitý, s prosv. 1., špinav blavý, upro-

sted do okrová, na okr. vroubkovan lalonatý,

okrouhlý, rovný, se silné excentrickým, asi i mm ti., zahnu-

tým, žlutavým, lysým t., celý lysý, hladký. Ukr. kl. ostrý,

v mládií široce ]x>dvin. L. dosti husté, útlé, široké, šir. pirostlé,,

stídavé celé a krátké ve 3 stupních, u t. nejširší, k okr. zvolna

zúžené, špinav blavé. I 'rach \'ýtr. hndý. Výtr. ellipt., bled hndé.

hladké, 4^3 .". (.j si. na ostí hojné, krátké, nitkov., na basi ztluštlé.

\' husté tráv po dešti na živých stéblech trav (Agrostis) pospolit každý

rok v ervnu a v ervenci v naší zahrad v Mnichovicích. — Pouze Cr. Scu-

tellina Quél. z Jury francouzské jest píbuzný (také na trávách), ale dle

diagnosy rozdiiný (i. chlupatý, kl. hrotitý, plsnatý, brázditý, výtr. 7 ti)

bi Ie postranní nebo skoro žádný (kl. bokem pisedlý).

Cr. paliiiatus liull. 1784. 7". véjíovitá. Kl. 5
— 10 cm, tlusté ztuha

mas., polookroiihlý, ploše sklen., pak rovn rozlož., hnd erve-
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navy, hladiký, lysý, t. i

—2 cm ti., tvrd elasl., 4
—8 cm dl., solidní,

hladký, blediý, dole zúžený. L. rezav hndé, dosti husté, tuhé;

tlusté, sir., krátce na t. sbihav a zde zúžené. Duž. bledá, pevná,

houbového zápachu. Výtr. sir. ellipt., na basi krátce stáž., 10 ,«.

Na kmenech dub v údolí Karlíkem v íjnu 1913 sbíral p. dr. Kavina.

Jest velmi vzácný druh, zevnjškem vjíi podobný.

Cr. haustellaris Fr. 1821. T. jazykovitá. Kl. i—3 cm, tence blanit

mas., kipenovitý, tup nepravid. lalonatý, blavý neb kozový,

dlouze a mkce vlásenit plistnatý, postranní, bílou, asi 3 mm
tlustou stopkou (skoro kuželovitou) pisedlý. L. útlé, bledé, pak

šedohndavé, dosti husté. Výtr. podlouhle elHpt., k basi stáž..

7
—8 /'.

Na odumelých vtvích osyky u Tí^ebon v srpnu 1915 sbíral p. . ílcin-

cettl.

Cr. applanatus Pers. lygS. T. splostilá. Docela podobný Cr. mollis,

ale giracilnjší, menší, asto k basi klínovit zúžený a krátce stop-

katý, velmi hygroí., za zdhka s prosv. 1., za sucha blav žlutavý,

hladký, lysý, tence lupenitý, sotva mírn sklen., 3
—4 cm. L. tenké,

sir. bich., dosti busté, nejprv bledé, pak okoládov šedavé. Duž.

není rosolovitá. Výtr. vejitoellipt. nebo krátce ellipt., nestéjno-

stranné, bled niažloutlé, 7
—8 ,m. Cyst. nitovité, tupé.

Na listnatých kmenech a paezech tem tam, asto více kus pohromad
nad sebou. Na bezovém paezu u Mnichovic. 7, 1918. U Struhaova, Ra-

dotína.

Cr. Pruni sp. n. T. švestková. Kl. 2—4 cm dl. a v pedu 1—! cm

š., zvolna klínovitý, v pedu podvin., kozov nažloutlý, dosti mas.,

v kratikou, postranuí stopku zúžený, hrubšími odstálými šupin-

kami nehusté posetý. L. husté, dosti tlusté, s tupým ostím, zvolna

sbíhavé, nejprv bledavé, pak nažloutle rezavé, skoro do ervena.

Výtr. okrov nažloutlé, kulovitoellipt., 4
—

5 /*. Cyst. žádné..

Na ke švestkové v Košíích u Prahy v ervenci 1920 sbíral p . Reisner.

Cr. depluens Batsch. 1783. T. pozemní. Kl. 1V2—3 cm š., okrouhlý

až jazykoviý, slab sklen., v krátkou, dokonale postranní stopku

klínovit stažený, tenký, na okr. rýhovaný, bledý, uprosted odstále

šedav plstnatý. L. husté, sir., zvolna k stopce sbíhavé, nejprv

bled okrové, pak skoicové. Výtr. krátce ellipt., rezavé, 8—10 /'.

Cyst. na ostí i ploše ze širší base krátce zúžené, asto kivolaké a

bradavit drsné.

V lese na humosni a mechuvíté pud vzácn. Na Chuchelském vršku, 10,

1919.
— Zde diagnosa dle naší houby, ale popis autorv trochu se liší, jme-

novit praví, že kl. jest bílý.
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Cr. iiiollis Scliací. 1770. V. iiikká. Kl. 3
—6 cm v pr.. /'o/o-

okroiihlý neb i ledvinitý nel) jazykovitt>', v kratikou bíle plstnat/jii

stopku zúšeiiý, stranou pisedlý, velmi hy;^rof.. za sucha bílý, do

zeanlova. ra vlhka }^elaiinosn mkce mas. (pi usychání s prsvit..

neryliov. okr.), na basi bík plstnatý, pak lysý. L. husté, tenké.

niékk. k okr. zvohia zúžené, sbihavé, špinav hndavé. \'\'tr.

ne])ravid. elHpt.. ()
— 10 /r Cyst. tence nitov., tupé.

Xa listiiatych knienedi a paezech v lét, pospolit ano i trsnat, všude

ikisti ro/íšien. Za vlhka, dešt svmi rosolovitou prsvitností ihned nápadný.

Cr. alveoliis I.asch. 1829. 'i. lábkoritá. Kl. 2—7 cm. be.z tené,

hwkem pri>edlv. vejit^'' až skf)ro okrouhlý, tence mas., tr(x:hu elast.,

okrov Jnidý až i nažloutlý, hladký, lysý. na okr. oste a úzce

podvin.. na míst inserce bíle plstnatý, za vlhka na okr. s prosv. 1.

J,. \elmi husté, jemné, tenké, nestejn dl., hlínové, na ostí bílé, pak
hndavé. Duž. mkká, tuhá, bílá. \'ýtr. hndavé, tkistoblanné, ku-

laté, krátce k basi stáž.. 7
—

8//. Cyst. na ostí hojné, velké, kyjo-

vite, tlusté, tupé.
Xa l)ukov\'ch paezech v hlubokých lesích u Jevan. 7, 1913, 19 18. LI Te-

bon 9, 1915 (\\"), Strašice.

Cr. reniformis sp. n. 7". ledvinitá. Útlý, i—2 cm š., skoro rovn
rozl(.ž.. ])rus\itn blanitý. zevn pitiskle vatovitý, neist bílý, led-

vinit. hluboce vykrojený, širší )iež dlouhý, s kratikou, lysou, pa-

stranni stopekou. L. husté, útlé. sir., ku stopce krátce zúžené, bled
okroA-é. v mládí blavé. \'ýtr. skoro kulovité, žluté. 5

—6 //. Nevoní.
Xa luiclielskéni vršku na vtvikách s))írala v íjnu 1919 pí. O. Zvii-

ncreá.

c) Klobouk hbetem pirostlý.

Cr. variabilis Pers. 1799. (C. sessilis lUill. 1783.) 7. mnlivá. Kl.

I—2 cm. tenince mas., kehký, útlý. okrouhle ledvinitý nebo lastu-

rovitý, nejprv bokem, pak temenem k vtévce pisedlý, snhobílý,
vatovit plstnatý, pak hladký. L. nejprv bledé, pak naršovlé neb

i do hndá, tenké, šir., dosti proídlé, v excentrickém bodu .\^bíhavé.

\'ýtr. tuj), krátce ellipt., bled hndavé, 5
—

6//.

Na opadalých vtvikách ve vllikých, hlavn listnatýcli lesích a hájích

po celé léto, hlavn na podzim po celých Cechách obecná. \'/.dy více kousk na

jedné vtvice, ale nikoliv trsnatá. Nápadná, úhledná houbika, škeblím podobná.

c) Melanosporeae Cernozýirusné

Prach výtruso\ý erný, erné nachový, nebo er\enohndý. Vý-

trusy pod mikroskopem v mládí nachové, lilákové, hndé, v stáí
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temn nachové, temn hnd až i neprhlechi ern, lloul)}' rz-

ného vzezení a organisace, na rzn'ých stanoviskácli rostoucí. —
Skupenií toto pesn vymeziti jest tžké, nebo barva výtrus
v mládí a stáí bývá jin.á a mní se i v tmže ro(Ui. Tak jest prach

výtr. r. l'salhota vesms erný, ale výtrus}' potí miki-oskopem velmi

asto jsou hnd a v mládí ržové. l'ndobn tžko charakterisovati

výtr. r. Psilocybe, Psathyra a
"j.

Mnozí dlí skupinu ttito- na »Nacho-

výtrusné« a »Cernovýtrusné«, kladouce r. Tsatln-rella a ranaef>lus

k drubým. To jest ale nesprávné, nebo oba tyto rod}' píbuzensky
*:sn piléhají k r.^Psathyra a Psilocybe. A na íkati, že žampiony

jsou nachovýtrusn, když každý ví, že prach výtr. jejich jest erný.

A. 7v7. zasten tlustýni blajiitýiii závojciu, zanc-

cíiávajícini na teni blanitý prstence (a'Íz ale

r. Alel. a nkteré dr. Psali, bez prstence).

a) L. úpln u t. \olne, astO' kollárem odd-

len, kl. suchý Psalhota.

])) L- pirostlé k t., kl. slizký Siropharia.

c) L. u t. voln zaoblené, kl. suchý, t. tenký,

chrupavitý, bez prstence M clanopíiyUnm.

B. A7. vúhee bez závoje nebo s plst>iatýiii zá-

vojem, jenž ale na t. nezanechává prstenec. I /ypholoiua.

C A7. bez záT'oje, bez prstence. ^

a) \'ýtr. prhledné, hndonacl-iové nebo erno-

nachové.

cc) (Jkr. kl. v mk'idi podvinulv rsiloeybe.

?>} Okr. kl. v mládí rovný Psatliyra.

b) Zralé výtr. pod mikrosk. ern, nepr-

hledné, prach erný.

a) Kl. za vlhka s prosv. 1., \ytr. elliptiné. rsalhyrella.

^} Kl. za vlhka bez prosv. 1., vytr. citro-

novité í\inaei>his.

;•) Kl. velice slizký, s mocným velem, zane-

chávajícím na t. prstenec, výtr. cilro-

novité Inellaria.

Psalliota Fr. Peárka.

Dílem veliké, mkce masité, dílem drobné a tlc liouh}, vždy

bílé, jen na tup sklenutém kl, na temeni nebo na celém povrchu



žlutavé neb IiikhIc nebo hnd šupinaté. Kl. neslizky, na okr. pod-

viiiiiy. neh}'^r<)l'anní, ^• mládí mocným blanitým závojefm zastený,

ktiTv na tr. zanechává bílý, Manitý prstenec a na okr. asto cáry.

L. širo^ké, u t. voln zaoblené, ano i zvláštním hladkým kroužkem

(kollárem) oiUlélené. nei])r\- bílé. pak ržové, konen erné, lirách

výtrusný erný. Výlr. pod mikrosko|>em elliptiné, hladké, nejprv

ržové, pak temné hndé.

Lehce poznatelné honby, zvlášt JX) ržových a pak ernfv'cii 1.

Tém všechny se vyznaují aspo v mládí líbeznou vní (asi jako

hoké mandle nebo šípkový kvt) a barvením na vzduchu, byly-!i

poškrabán}'. Peárky nebo žampiony rostou nejastji na hnojených

pdách (kompostech. ])astvinách. cestách. ])or!ch), jen nkteré také

v lesích na zetlelých nánosech jehlií a listí, vždy v teplých, sluncem

vyhívaných a ped severními a východními vétry chránných
místech. Objevují se \- lét po deštích za teplého poasí. A^^šechny

druhy jsou jedlé a \elké z nich jsou vzácnou pochoutkou. Nejchut-

njší jest Ps. arvensis, perrara, augusta, silvatica, mén chutná Ps.

campestris a její plemena a nejšpatnjší jsou umle pstované, tržní

žampiony. Do polévky mén se hodí, ale na omáky, k zadlávaným

masm, zvinám jsou výborné. Také výtažek (extrakt), který

lehce se získává, ijest znamenitý.

Není posud jasno. mnoho-li existuje druh, nmozí autoi jich

uvádjí veliký poet, jiní ale vtšinu jich jen jako odrdy uznávají.

Myslím, že oboje jest správné, jest jist mnoho dobrých druh,

posud i nejxjpsaných a mnoho také mnlivých dle stanovisk a kraje

plemen a odrd. Zde uvedené zjistil jsem dle vlastní zku,šenosti.

Saccardo vypoítává asi 80 druh, z nichž 28 evropských, jest po-

zoruhodno, že jest rod tento bohat rozšíen v tropech, hlavn
v pásmech stepních a travinných.

a) íb'uliy velké, masité, výtr. vetší než 5 /'•

Ps. aususta J'r. 1838. F. velká. Statný, nkdy obrovský druh. Kl.

15
—

3^^ i-'!"- velmi mas., v mládí kulovitý nebo polokulovitý, píil<

široce rozlož., nažloutlý, hladký, s hojnýuii, stechovitými, okro-

vými a. Jiiiédými šupinami, pomakáním se nebarvící. T. siln'ý

(3
—

5 cm), mnohem delší pr. kl., solidní, pevný, až v stáí uvnit

dutý, dole svolná ztluštélý. Prstenec velmi mohutný, mkký, jxxl

ním hojné, mkké, odstálé, vatovité šupiny na celém t. P. dlouho

bílé. pak okoládov hndé, daleko od t. vetknuté, husté, mas. Duž.
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bílá, ale na e/Ai (hlavn v t.) lincln<iucí, iví jemn aromatická.

Výtr. ellipt., pcvdikc, 12— i; 11.

V lesích jehlinat. na nanescJiéiu jehlií vehni vzácn. 7
—o. Posud ináni ji

pouze od Roblína, Karlštejna a Radotína. Statná, veliká houba, iiásled. dosti

podobná, ale velikými \ýtr. (ul ni lehce rozeznatelná.

Ps. perrara Bres. 1887. P. vzácná. Statná, veliká jako ped. \\\.

10—25 cm, v mládí spíše zvoncov. než kulatý, na temeni asto

ufaý, nkdy i lalonatý, na sláiiioliitéiii podkladu ervenohndými,.

pHtisklými šupinami Iiiisfr hruhat posázený, hladký (šupiny na

temieni splývají v cervenoíhndý povrch). T. fll.. tlustý (t
—2 cm).

s úzkým kanálkem, pod mocným, l)ilým prstencem cáhy Jiolý (jen

^ mládí miziv šupinkatý), dole asto dosti široce hllznatý a zde

hrubými šupinami posázený, nahoe v mládí jako kl. poinakániín
Moutnouci a pak hnednouci. L. husté, osti iizk, úzkým kollárem

od t. oddlen, dlouho bílé, pak pkn rzové, pak našedl, konen
sedolind. Výtr. vejitoklínovit, malé, 7

—
8,". Voní siln jako Ps.

arvensis.

V suchých smrináeh sem tam, vždy pospolité. 7— 9. U Mnichovic, Jevan,

ían, Cern. Kostelec, Jilového dosti asto, evnice, Radotín, Zbraslav (K;. —
Jest krásná, aromatická houba, výborné chuti jako Ps. arvensis. Dlouho bíle

h zaáteníka snadno mohou zmásti, aby ji za peárku nepovažoval.

Ps. cretacea Fr. 1821. P. kíiiová. Statná, velká. Kl. 7
—

30 cm,

snhobílý, úpln hladký a lesklý, v mládí kulatý, pak nízce sklenuté

rozlož., tenkým okr. daleko 1. pesahující, v mládí pomakáním ne-

žloutnoucí, v stáí nkdy v tvrdé, malé šupínkv rozpukaný. T.

velmi dl., stejnomrn válcovitý, bílý, hladký, lesklý, pod kl. v stái

ernající, s blanitýru, velmi šir., visutým prstencem, na basi sofra

ztluštlý. ].. dlouho bledé, pak pkn ržové, konen erné. Htiž.

bílá. Sflab vonná. \Vtr. skoro kulov. eliipt., hndé, 6—8 /'.

\' listnatých lesích, ideji v jehlinat., \'ž(ly suchých a tcijlých, po ceL-

léto. Znám tuto pearkn vlastn jen z háj kolem Kohlína, Karlštejna a z Ra-

dotína. Zdá se, že jest domovem pouze v nejteplejších, nižších polohách ech.

Ostatn teba ješt vyšetiti, co rozuml Frics svým druhem, nebof jeho popis

jest málo názorný. Riclceii druh tento ani neznal, nebof jeho diagnosa vztr^-

huje se na Ps. arvensis.

Ps. arvensis Schaeff. P. o7'i. Obr. 87. Knzn velká, hladká, iVilá.

Kl. 6—25 cm. Z' mládí tup kiiželov., na okr. s nkolika podélnými,

mlkými brázdami, dosplý ploše sklenuté rozlož., bílý neb na le-

meni žlutavý, hladký, bez šupin, v mládí poškrábáním rychle citró-

nov žloutnkiucí. T. dl., 1—2 cm ti., stejnomrn válcov., úzce

rourkovítý. na basi s oste odsedhu kulatou nebo trochu plochou,
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rin'iii' nfatoii hliz-ou, tuli>'. úllf \lákn.. ])m /.IniiR-ní na v/.dticiui slané

žlutoervenajlci, s prstenem .širokým, visuým, \- stáí nahoe

tmavošedý, lesklý, i-, dloiilio hílr, pale šcdavé (sotva nariižovlé),

koneMi cnic, útlé. luislé. volné. 1 )n/. bílá. si])i mandlov vonná,

\ý\r. ellipt., hnídé, S—
\)

n.

Xa ])i)lícli, v zaliradáli. v kr<i\ iiiacli, lilavn alr v siiirkuvých lesích

v liránnycli, teplycli Uontrcli na lilnhi ikcni liumn-r \ k-U- po t(.'i)lycli deštích

vbrc rozšicná, x/dy ixi-ixihté. Jest to ze všccli žair.piotitt nejaromatitjší
;i neicliutnjsí (haih. Xkdy dosahnje ol)rovskýc1i rozmr. .Sám jsem nkoli-

01)r. <S7. Psalliota arvensis Schff. Slab znienš.

krátc sbíral kusy na 2 kg tžké, s obrovským kl. Xeni ])ravda, jak praví Ricken,
že niiino les se nevyskytá. Lesní forma uvádí se pod jménem Ps. .«;iivícola

\ itt. (Krombh. a j.). Jen zídka se stává, že objevují se na kl. sporé, útlé,

pitisklc, žlutavé .šupinky. Žloutnutí kl. v mládí jest nejvýš dobré vodítko

k poznávání tohoto druhu. Ponvadž 1. vlastn nejsou nikdy ržové, nebývá od

huba slíírána. Dobužel, že asto roste v lesích ve spolenosti Amanita mappa,
s níž v prvním mládí mže lehce býti popletena. T'roto rarlno býti opatrným pi
sbírání v lese. Tam. kde se objevuje, roste nejen celé léto. ale i i^adu let za

sebou, ni-l)o{ vytrvává i>od zemí pes zimu pomocí provázkovitých, bílých scle-

rotií.

Ps. pratensis .Schaeff. 1762. /'. hiiii Kl. 5
—

7 cm, vejcitý, pak
sklen, rozlož., mas., špinav bílý, iasio nalindlý, šed vláknitý, ale

ješt hladký a lesklý. T. sotva zdélí pr. kl., liiadký, válcov., solidním
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na basi mirn ztluštlý, ano spíše zúžený, i
—

i,'-;; cin li. 1.. l)r/..:>

ervenošcdc, pak Šcdohncdé. Dn/. pomakáním se nebarvící, aný-

zov vonná. \' ýtr. ellipt.. hndé, 7
—8 /r

Na liikácli, pastvinácli ideji, vždy pospolit. Tfiiti) dndi stoii vlastn

tiprosted n.ezi i!, arvensis a Ps. campestris.

Ps. praicola Vittad 1835. ^'- pustviiiiiá. Menši a slabší ncz Ps.

campestris a Ps. arvensis. Kl. 4
—

5 cm, tence mas., nejprv skoro

kiiilovítý, pak pravici, nízce sklen., v mládi poškrabáním se nebar-

vící, bílý, hladký', pozdcjí pitiskJc íiladcc luid šii piiilcdfý. T. zdclí

pr. kl. neb i kratší, i—iy2 cm ti., válcov., Siolidni, pevný, na bosi

ztenený, celý hladký, lysý, bílý, dole pal< nrdmdlý, trvalým, bia-

nitým prstencem opatený, nad ním v stáí šedavý, hladký, lesklý.

L. husté, imcd v mládí krásn ržové, pak ale šednoucí, konen
ernohndé. Duž. nevonná, bílá. \^ýtr. hndé, vejitoellipt., 6—8 ,".

Na vlhkých, mechatych pasl\inách u Struhai^ova ve spolenosti i)vchavck

po deštích v let co rok ve velikém množstvi. Ale také jinde jsem ji pozoroval:

Zbirov, Cekanice, Písek, Strakonice, Strašíce.

Ps. colHvaga sp-. n. F. paJiorení. Tvar, veIik'ost 1 píbuz. Ps.

campestris. Kl. 3
—6 cm, oble sklen., mas., v mládí jakož i t. celý

ržov nabhlý, pak hust a hriih ervenohnd šupinatý, poškra-
báníím nemnlivý. T. válcdA., krátký, 1 cm ti., dnle neztluštlý,,

konen zvlášt nahoe ohn'n šedý a -elice íiedváh. lesklý, s hrzn

mizivým prstencem. L. záhy masov ervené, pak ernohnédé. Duž.

i'žová, bez zápachu. \"ýlr. hndé, široce ellipt., 8 11.

Na V3'prahlých, sluncem vypálených, pískových kopcích nad Motoly ve íor-

niaci h'estuca ovina v ijnu loiS. Nápadn se podobá i's. sUvatica, ale diiž.

v mládí neervená.

Ps. campestris L. 1755. /'. obeená. Kl. 5
—8 cm, tlust mas., liilý.

ale asto také hn.dai'ý, mkee plsfnatý neb i šiipinkalý, piolokulnv..

sploštlý, pak sklen, rozlož., v mládí poškrabáním .se iiiel);u-\ lei. T.

bílý, asi I cm ti., sotva delší pr. kl., válcov., dole sot\a ztluštlý,

s odstálým, asto tísniým prstencem, nxnit xycpaný. L. sir..

husté, skorO' bich., ;:á//v pkn ržové, pak ernoluiedé. Duž. bílá,

v stáí hndnoucí, sot\a \onná. \"ýtr. luiidé, prusxitné, \ejito-

ellipt., 8—9/.

Na travnrtíých pastvinách, cestách a silnicicli, na policii a v zahradách p'

teplých deštích od kvtna do pod/im.a vsiide velmi rozšíi^ená, oh_\ejn. jedni>tliv

neb v malém potu pohromad. Také se pstuje umle v paeništích a sklepích,

dokonce í v dob zimní. Plodnice vyrstají z podzen-.ních, bílých, provázko-

vitých sclerotií. Forma pstovaná má vždy trochu nahndlý kl. Ncdíjsahuje

nikdy zvlášf velikých rozmr. V lidovém rení sluje také »žampioii, zemanka,.
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•coiiralka, peurka, cikánka, uhelka, kobyli l)Z(linky«. Ovšem že se pedešlé

(li lihy zvláš( nerozeznávají a neoznauji.

Ps. calcarea s]). n. /*. vápencová. 'Husto mas., veliká, bílá. Kl.

5
— 10 cm. nejpr\- tup /.voncov., na temeni rovn uatý, pak rozlož,

mínró sklen., nejvýš tlust mas. (1. u/ši než tlou.štkn kl.). c.tenenýin

okr. c/aleho I. pesahnjicí, bílý, v mládí nažloutlý, drcjhnými, pi-

(isklýnii, imawšími šui)iiikami hust pc^kryý, s tuhým, hladkým, ale

brzo opadavým ]>rstenoeni. T. solidní, i—2 ctti ti., dole mírn

ztluštlý. ale nehlíznatý, hladký, l\sý, nahoe v stáí nasedly, na

basi nápadn oranžoi'ý. L. daleko kollárem od t. odsedlé, tenké,

bich., husté, i> mládí dlouho bílé, pak bled naršovlé, konené
šedé. Duž. bílá, slab aromatická. Kl. \- mládí poškrabáním žlout-

i-íouci. Aýtr. Nejit nebo široce kosníkovit, 5
—

7//.

Na ?ucli\'cli travinách na vápencových kopciclt nad údolím Radotínskún

T let po deštích hojn, pospolit. Nedá se dobe spojiti ani s L's. arvensis ani

Ps. cainpestris. Neobyejn tlust masitým kl. jest zvlášf charaktcrisována.

Ps. silvatica Schaeff. 1770. P. lesní. Kl. 4
—8 cm, mas., kulov.

_zvoncov.. pak rozlož., na temeni rovtT uaý, hust mkce erveno-

Jmd šupinatý. T. sotva delší pr. kl., i cm ti., uvnit s úzkým ka-

nálkem, k dolejšku zvolna a málo ztluštlý, bílý, mkce mrtnatý,

pak lysý a hladký, nahoe s trvalým prstencem. K. husté, tenké,

n€J|>rv bílé, pak šedavé, konen šedav ervenavé až ernohndé.
Dužnina voní siln pryskyin nebo tíslem. KL, I. i t. v ndádi

poškrabáním krimv ervenají. Výtr. krátce ellipt., šikmo na basi

stáž., hndé, 5 /'

V jehlinatém humusu v suchých smrinách pospolit, asto ve .spole-

nosti Ps. arvensis, všude po celých Cechách v let hojná. Jest výborná, jedlá

houba, akoliv rychlým ervenáním pi^i loupání mnohého zaráží. V listnatých,

teplých hájich u Roblína, Radotina a Karlštejna vyškytá se odrda bud ist
bílá, sotva Supinkatá nch<> velkými šupinami na bílé jnul odná. Tasto stit-

nijší -{var. luconim n:.).

Ps. bivelata sp. n. /'. dvojzávojná. Obr. 88. Irsnatá, kl. 4— 10 cm,

zaoblen zvoncov., i)ak rozlož., dosti tlust mas., velice hrubými,

.širokýnii, odstálými, hndými šupinami (mimo hladký, hndý
sted) pokrytý. T. tuhý, dole vetenovitý a koenovi ztenený,

-šed bílý. Pod velice tlustým, trvalým, šedým, širokým, nahoe rý-

hovaným prstencem ješt i—j další prstence, povstalé z univers.

\ela na zpiisob botek u r. Telamonia nebo Amanita. L. husté, sir.

bich., u t. voln zaoblené, v mládí bledé, pak šedé, konen erno-

hndé. Voní slab. Duž. se nebarví. \^'tr. kulaté, cerver.ohndé.

s
—^ ."
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Pod lipami v Žehušickém parku v srpnu 1020 sbíral p. u. Maxiniovt.

Tvoi vždj^ mohutné chomáe a trsy. Liší se ode všech Psalliot vytvoováním

trvalého, rýhovaného prstence závojového a pod ním ješt adou dalších

prstenc botkových, z nichž hoejší jsou dobe vyvinuty, ddlejši nezetelné.

Také kulalé výtr. jsou tu význané. Soudím, že tu jde o nový typ r. l'salliota.

Ps. autumnalis sp. n. /. pod-iiuiií. Menší, ale dosti mas. Kl. 4 až

5 cm, nízce sklen, rozlož., tciiiii larozu^ liiidý, hrubými vlákny.

Obr. 88. Psalliota bivelata \'el. Slab zmenš. Dle Maximovie.

ješ ale šupiny netvoí, na poi'rchu protkaný, hladký, na okr. zl)_\iky

vela ovšený. T. zdiélí pr. kl., i cm tk, hladký, dol ztcniený, bledý,

nahoe šed mourový, s mizivým prstencem. L. Imsté, bich., do-

splé ernohndé (v mládí ). Výtr. vejitoeUipt., nrestejnostraimé,

prfihledn hndé, vcliícc, to— 1311. IHiž. na ezu tmavé šed fialová.

Xa zaátku listopadu 1917 na travin pod lomy u Alnichovic na míst

v let velice vyhívaném a vyprahlém. Jest podivná peárka, již nelze ani

s Ps. campestris ani s l's. arveiisis ani Ps. praticola spojiti. Bohužel, nalezl

jsem jen dosplé houby.

b) Druhx drobné, ano i gracilni, tence mas., výtr. menší 5 i^.

Ps. nigricans sp. n. P. ernavá. Obr. 89. Kl. 3
—

5 cm, tence mas.,

pra\-id. iikniuhlý. mírn sklen., hladký, na bílé pdé hnsté drobné
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.'•(•;-;/<• šiiMiihatý, )ia Uiiiciii icniý. T. delší i)r. kl.. 3
—8 mm ti..

hladký, trvalým prstencem /.dol>ený. bílý. pouiakáním .žloutnoucí,

pak ale ernohndý, na basi 7' kulatou íil\::.u napuchlý. L. luisté.

voliK', na dosplé hruh crnoíind. \'ýtr. ellipt., dolp siranuu slr.ž..

tmavohndv. male. 4
—

5 .".

r \cltri's na lra\ in sbírala si. Šaíaiková v srpnu 1015. Olxlr/.el jsem

p(<nzc dosplé exempláre, jez nehodí se na /.ádny známy druh

Ps. latcritla sp. n. /'. cihlová.

jh-dbná. k!. 3—4,/-j cm. tence

mas., nízce olile sklen., celý

'""^^ cihlové er7'cuý. na temeni ern
N , , , .

:.: .• " nachový, hladkv. drohounkvmi
"T ..."/..." ". .

I pitisklými šupinkami skvrnitý

.
L skoro lesklý. T. zdélí pr. kl.

T^' ^ asi 3
—4 mm ti., ole mírn

'^
eT^ ztluštlý nel) xubec neztkištlý,

^
bílý, míst}' rezav nažloutlý, na-

hoe trvalým. vcUni širokým, od-

sfálýiu. hílýin, blanitýni prsten-

cem :::dohený, nad tímto hladk\'.

hluboce rýlun^iiiv. i>od ním-^
V-. '^ mkce mrtnat Šupinkatv. T.

•-•Cv'-"^ nusté, šir., oste omezeným kol-

,,, y o ,,. , . . ,
,

lárem od t. odsedlé. neiprv ru-
Ubr. 89. Psalliota nigncans \ ci., ^ ^

'^

v pir. vel., se zvtš. vytr. žové, pak makové a okoládové.

s bílým z:ubatým ostím. .Siln.

l)íjemn voní. Výtr. temn hndé, kulaté. 5 .". l'vst. veliké, bez-

Itarvé. kulovité.

Xa suehxeh, výslunných, stei)nic]i stránicli v INxlhab v ijnu iqk) sbí-

rala si. fricoiá. Radotinský kopec, 5. lOJO (Kašpar). Jest kráuá, zbarvením

ihned nápadná peárka.

Ps. minuta sp. n. /^. maliká. Nejvýš drobounká, gracilní, kl. 1 a/.

2 cm. tence mas., nejprv vejitý, pak rovné rozlož., hladký, hedváb,

lesklv. s radiálním útlým vláknivem. špina7'é bélavý. uprosted še-

davé ervenavý. T. málo delší ])r. kl.. 2—3 mm ti., stejnomrn
válcov., dole neztluštélý, s prstencem tle blanitým, trvalým, dole

pomakáním hnédé šafránový, blaW', hladký, nahoe potom še-

davý. \'oní píjemn aromaticky. \'ýtr. hndé, ellipt.. 5 ,".

\ r-uché smrin pod Myšlínem v srpnu 1914 hojn.



Ps. sagata Fr. i<S_>i. V. Iiniloiiohú. Dnhiiá, kl. _'
—

4 cm, tence

mas., nejprv vejitokuželov., asto lalonaý. pak sklenuté rozlož.,

trochu hrboL, hladký, lesklý, hclavý, ale ke stedu vrostle vláknit

íindavý až i iiaržovlý, pomakáním hndnoucí. Tr. sotva delší

])i-. kl., 4
—6 nim ti., doLe sotva ztluštélý, zahnutý, nad bílým, írva-

lým, blanitýui, nálcvkovitým. prstencem hladký, bílý, hedváb, lesklý,

pod ním Vlkec šupin kate vláknitý, brzo dutý, bílý, ale pomaká-
ním šloiitiioiieí, pak hndnoucí a skoro ernající. L. husté, nejprv
ist bil, pak šedé, konené tmavé ernohnédé (nikdy ržové).

•Voní silné aromaticky. Výtr. krátce ellipt., hndé, 5
—6 />.

V lesích, hájích, na travinách, stepních stráních všude hfijn rozši'ená

po celé léto, a ne piáv obecná. Rickeiii' popis není úplné správný, jmeno-
vit praví, že výtr. json fialové.

Ps. comtula Fr. 1821. P. ozdobná. Útlá, malá, kl. 2—4 cm, tenoe

mas., praAÍd. okrouhlý, nízce sklen., úpln hladký a lysý, bíl'ý, na

temeni nažloutlý, nkdy více mén ršovými pitisklými šnpinkauú

strakatý, v mládí zz'oiicovité podlouhlý neb eUiptiný. T. delší pr.

kl., 3
—

5 mm ti., dole málo neb více ztluštl'ý, rovný, s iizkým ka-

nálkem, úplné hladký, bílý, ale dole pomakáním hndnoiucí,

s prstencem blanitýni, dlouho trvalým. L. husté, útlé, u t. voln

iiaoblené, nemnoho sir., jiz z' pnntíui mládí pkné ršové, pak
erné. V stáí sešediví kl. i t. V mládí kl. i t. pomakáním rychle

žloutnou a pak hndnou. Výtr. nestejnostrann krátce ellipt., hndé,

malinké, 4
—

5 |ji. Fíjemn voní.

Na pahorcích, pastvinách, v lesích a hájích v lete sem tam dosti hojna.

Od Ps. rusiophylla se velice liší, ale spíše se podobá Ps. sagata, ale od této

se rozeznává krásn ržr)vými 1. Nkdy bývá kl. šedavý s ervenavým ln'bi>lkeni.

Ps. rusiopliylla Lasch 183 1. F. ervenolupenná. Drobná, kl. 2 až

4 om, tence mas., nejprv kulov., pak pravid. rovn rozlož., ist

bílý, uprosted nažloutlý nebo naržovlý, na okr. s velovými cáry,

sotva vrostle šupinkatý. T. zdélí pr. kl., 3
—4 mm ti., dutý, na basi

kulovité ztluštélý a žlutý, s trvalým prstencem. L. sir. bich., u t.

zaoblené, pkné masové ervené, pak ernohndé. Výtr. ellipt.,

hndé, 4
—

5 \\..

\ smrni.ách njid iíadotínem velmi hojn co rok, v lét.

{i) Prstenec žádný nebo brzo mizivý.

Ps. exannulata sp. n. P. bezprstenná. Drobná, maliká. Kl. 2 až

3 cm, záhy rovn rozlož, nehrbolatý, hladký, lysý, radiáln vlákn..

ale sotva lesklý, bélavé ržový. T. málo delší pr. kl., 3
—

5 mm ti.,
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asu) krivolíiky, ilolc iicctluštlý, hladký, lysý, hedváb, lesklý, bj
larv, Z' stáí šedý, vždy bez prstence. Velm v mládí slabounce vy-

vinuto. L. husté, bich., v mládí ržové, i>ak ernohndé. Duž. bez

\uné a i>omakáním neménlivá. \'ýtr. malinké, hndé, ellipt., 3 až.

\'e vilike tráv na diabasovém kupci nad Motol}', pospolit. lo, iyi8.

Ps. xerophila sp. n. P. suchomilná. Kl. 3
—

5 cm, dosti mas., sklen.

rozlož., hladký, hedváb. lesklý, na temeni ervené hndavý a odtud

/; bílému okr. útle hndé vlákn., nešupinatý, pomakáním nemn-

livý. '17. úpln hladký, lysý-, uprosted 8 mm ti., dol zvolna ztlu-

.Hlý, pK>makáním žloutnoucí. Prstenec slabé vyvinut, pouze z plst-

natýcli šupinek složený a záhy mizivý. L. husté, bich., u t. za-

oblen volné, nejprv bílé, pak slab bled naržovélé, konen ká-

7'ov hndé. \'ýtr. krátce ellipt., hndé, prsvitné. 4—5 jj- Slab

aromatická.

Na vypraiilém bylinném humuse v stepni vegetaci na skalách u koste-

líka sv. Prokopa, to, 1918. — Jest sice píbuzná Ps. comtula, ale vtší, s tlust-

ším t. a slab vyvinutým prstencem a pak hndými 1.

Ps. semota Fr. 1S63. /'. odlišná. Kl. 3
—6 cm, tence mas., nejprv

kulovitý, pak sklen, rozlož., bledý, uprosted hndavý, jemnými
hndými nebo ervenavými šupinkami pijkr\tý, pomakáním svtic

oranžový. T. sotva delší pi'. kl., asi i cm ti . dole siln náhle v ku-

latou hlízu napuchlý, s širokým, blanitým, visutým, nkdy miziW-m

])rstencem. na ezu a dole oranžov ervenavý. L. sir. bich., husté,

nejprv bílé, pak šedavé, konen tmavošedé (nikdy ržové). \"oní

siln aromaticky. \'ýtr. krátce ellipi., 4
—

5 11.

V suchýcli smrinách u Trnové velmi hojn v kvtnu 1914, v smrinách
ve \'ídrholci u Jiren v ervnu 1920. — Jest vzácný, ale basalni hlízou a še-

dými 1. význaný druh.

Ps. odoratissiina sp. n. P. vonná. Kl. 6— 10 an. dosti tlust mas.,

rozlož., nejprv blavý, hladký, brzo ale žlut až šafránov zbar-

vený a v drobné, pitisklé, nahnédlé šupinky rozdlený, na okr. až

I cm šir.. blanitými, žlut<Tni cáry závojovými lemovaný. T. zdélí

pr. kl., asi i cm ti., dole v kulatou hlízu napuchlý, hladký, lesklý.

bílý, v stáí žlut šafránov zbarzfený (nikoliv nasedly). L. dosplé
husté, šir. bich., u t. zaoblen volné, ernohndé. Výtr. ellipt..

^—9 i^- linédé. Celá houba voní velmi siln aromaticky.
V starých smrinách na Pecn^^m u Ondejova ve spolenosti P. arvensis,

id níž na první pohled nesmírn se lišila. Od této, jakož i od P. semota, kamž.

myslím, náleží, liší se velkými výtr. mimo jiné znaky. Nejnápadnjší jest
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šafránové zbarveni a papírtn-ité široké cáry nu okr. k!. Prstenec jest šir., pa-

pírovitý, ale brzo opadá. Vn jest nádherná. Mladé houby jsem tu nenalezl -

Ps. squamulosa sp. n. P. šupinkatá. Kl. 3
—

5 cm, prostedn mas.,,

záhy rozlož., nehrbol., pravid., blavý, hladce leskle vlákn. a pi-

tisklými, uprosted vclkýtni, it okr. (/robnyiiii tniavšíini šupinkami

strakatý. Tv. velice tuhý, solidní, s uzoukým kanálkem, stejn ti..

(5
—

7 mim), válcov., dole zahnutjý, bílý, uprosted nebo dole mi-

zivým útlým prstencem opatený, celý drobnými, liiidavými šu-

pinkami posetý. L. šir. bich., v mládí ervené, pak ernavé. Výtr..

hndé, veliké, šir. ellipt., S— 10 i^.

Xa mechaté mezi u cesty pod .'^truhaoveni, 7, 1919.
— Xáleži mezi-

drobné druhy, ale má velké výtr., takže stojí na pechodu mezi obma sku-

pinami, ."^upmy na teni na basi tvoí prstenovité splynuliny.

Stropharia Fr. Litncovka.

Houb}- velikostí i zjevem r. Psalliota podobné. Kl. pravideln.w.

masit»ý, za \lhka vždy slizký, nehygrofanni, nejastji l/dý nebo

žlutavý, hladký neb i šupinatý, v mláidi na spodu závojem za-

stený, jenž zanechává na teni blanitý prstenec. L. široké, k teni

pirostlé, nejprv ržové neb fialové, pak temm hndé až emaxé..

Výlr. elliptiné, hladké, ervenohndé. Cyst. na ostí lupenu ky-

jovité.

Rostou na podobných místech jako peárky, vždy mimo les,.

v dob letní. Jednotliv nebo pospolit. Ode všech peárek, s nimiž

by nkdy na první pohled mohly býti pomíšeny, liší se odpornýin

hnojným zápachem (vyjma S. viridula). Praví se o nich, že jsou

jedovaté. Ricken vypoítává () druh, Fries 13 druh. Nkteré

druhy jsou si velmi podobny. Zajímavo jest, že rod tento jest

zvlášt hojn zastoupen v trojxích.

a) V^ýtrusy sotva 10 n

S. viridula Schaeff. 1762. t.Ag. beryllus Batsch. aeruginosus

Curt. 1778.) L. médnková. Brzo menší, brzo velká, masitá houba,

zjevu peárek. Kl. 3
— 12 cm, mas., ploše sklen., s vyniklým, asto-

špiatým hrbolem, za dešt mcdnkovým slizem pokrytý, za sucha

lesklý, žlutavý. T. zdélí pr. kl., 3—8 mm ti., dutý, modrozelený,

s šupinatém, ale pomíjejícím, niolnilným prstencem, pod tímto bíle

šupinkatý a v mládí slizký. L. husté, tenké, u t. nejširší a k t.

široce pirostlé a trochu sbíhavé, šir., bled ervenohndé. Pokožka



iKi kl. Iiiupavá. Du/. /elenav bílá. píjenin rirdtnatická. \'\tr.

llipi.. ervenohnd. 7
—S :i. Cyst. kyjovité, asto se špikou.

Koste ohyojn v knloniicli celé léto, hhivné ale iia podzim, v zahradách,

ii;i policii, lukách všude velmi hojn. .Nápadná a zb.irvenim lehce poznatelná.

Mni se znan velikosti i zharvenim. — Na travinách (tak hf>jn na \'I(lov1i,

11 .Srbska. Kadotína) na podzim objevuje se odríida ó'. ulbocyanea J)esm.

(A. i)scud<>cyan. Let.), mnohem menši, gracilní, s kl. 1—2 cm, blavým nebo

/hltavým, jen jii okr. olivovým, s tenkým (2—3 mm) ti^. bez prstence. Po-

chybuji, že jest to dobrý druh.

S. alboiiiteiis l"r. 11X03. /.. bílá. Kl. 1^2—3 cm, v mládí tup ku-

£cloi'. zvoncov., záli}' ale rovn rozlož, s vyniklým hrholciu. )}c'j-iýš

slizký, hladký, lysý, ist bílý. v dosplostí s odstínem lilákovým,

tence mas. T. dl., 3
—

5 mm ti., asto kivolaký, solidní, mas. elast.,

ist bílý, nahoe zrnitý, s blanitým. trvalým, neslizkým prstencem.
L. husté, dosti úzké. u tr. vykrojené, nejprv bílé, pak šed lilákové,

konen ernošedé, na ostí bílé. v mládí orosené. Výtr. ellipt.,

<3—8 \i. Cyst. hojné, krátké, lahvicovité, asto kivolaké a defor-

mované.

\'e vlhké tráv ráda ve spcjlenosti ryzc v mladých smrinách. aU- dosti

ídce. 8—o. U i\Inicho\ic na více místech.

S. melaspcrma Ihill. 1791. L. cnu>z'ýtnisná. Kl. 3
—

5 cm. tlusté

mas., j>ravid. jxjlokulov. sklen., pak rozlož., blavý nebo slab žlu-

tavý, hladký, suchem asto políkovitc rozpukaný, bez loupavé po-

kožk}'. T. zdélí ])r. kl., asi 1 cm ti., bílý, s trvalým blanitým prsten-

cem, jenž jest v hoejší polovin rýhovaný, dole asto ztenený.
L. husté, šir., široce pirostlé, skoro bich., blavé, záhy fialové.

l^ak šedocernavé. Duž. bílá, v t. pak žlutavá, slal> páchnoucí.

\"ýtr. šir. ellipt.. fialoxé, lOji.

Xa travnatých místech, u cest, celkem idce. 7
—

(;. Mnichovice, \'šesimy

Svtlá n. S. (K). Jirna, Lysá, elákovice.

S. coroiiilla lluU. 1792. L. vnená. Kl. 3
—

5 cm, tlusté mas.,

okrov nebo citrónové zhitý, pravid. ]X)lokulov., pak sklen, rozlož.,

hladký, v mládí na okr. bílý a zbytky vela ovšený. T. zdélí pr.

kl.. 3"
—6 mm ti., isté bílý, 0" odstálým, blanitýin, fhistýni. rýhova-

ným prstencem. ]>od tímto šupinkaté vláknitý, nad nim hladký,

lesklý a rýho\'aný. L. husté, íizké, nejprv .ied riižové, pak oko-
ládové s bílým ostím. Duž. ist bila, sladce aromatická. Výtr.
\ ejité, ržové, 6—8 [x.

\' tráv na pastvinách, u cest, obyejn nahodile a jednotliv. 7—9. \'šude

dosti hojná.
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b) 1-ýtnisy pes to ii.

S. squamosa Pers. 1801. L. šupinatá. Velká, žlutá houba, s ten-

kým t. a tmavými !. Kl. 3
—6 cm, dosti siln šavnat mas., nejprv

polokulov., pozdji ploše sklen., Slutý, s tmavším stedem, slab

slizký, za sucha lesklý, s velkými, tmavšími, pitisklými šupinauii.

T. dl., válcovitý, 5
— 10 mm ti., snadno lámavý, s úzkým kanálkem,

blavý, nkdy nahndlý, ^^ blanitým, hrzo mizícím prstencem, nad

tímto útle rýhovaný a jemn pýitý. L. husté, mkké, vodnaté, šir.,

široce pirostlé, nejprv zelenavé žluté, pak ernohndé se svtlým
ostím. A'ýtr. nachové, široce ellipt., t2— 14 ;i. Cyst. dlouze va-

kovité.

Xa pustých hnojených místech, v zahradách, na polích, na podzim po

deštích nkdy ve velikém množství. asto v bramborách. Ricken uvádí odrdu
s kl. oranžov erveným, bíle šupinatým.

S. paucisquamosa sp. n. L. nékolikašupínná. Mnohem menší než

ped. Kl. 3 cm, tvrdi a tlust mas., hladký, lesklý, na bílé pdé
s nkolika velikými, ervenohnédými, pitisklými šupinann, na

okr. ervenohnd vlákn., nízce sklen., nehrboh L. šedé fialové,

husté. T. zdélí pr. kl'., 6—8 mm ti., vál€0'V., ist bílý, s prstencem

ííáhy mizivým. Výtr. vejitokulov., 10— t2 i^.

A' jediném kousku na suchém, písitém pahorku u Mnichovic. 8, igis.

Bylo by tžko spojovati tuto Str. s pedešlou. Teba dále ješt sledovati.

Melanophyllum gen. n. ernolupen. Obr. go.

Drobné houby, pedešlým dvma rodm vbec nepodobné,

spíše Psathyru pipomínající. Kl. s t. spojen v mládí blanitým

závojem, jenž njaký as ostává na okr. jako cáry, ale na teni

prstenec netvoí. L. bichaté, u tené zaoblené, v mládí masové,

v stáí úpln erné. T. tenký, chrupavitý, nevláknitý, kivolaký,

úzce kanálkovitý, lysý. Prach výtrusný erný. Výtr. hladké, dlouho

bledé, pak prsvitn žluté. Cyst. žádné.

Rod tento nedá se dobe se žádným z této skupiny spojiti. Že

jsou výtr. žluté, nevadí, nebo mnohé peárky mají barvou i tva-

rem zcela podobné výtrusy. Má také vztahy k r. Hypholoma, a sice

k druhm s dokonalým velem. Ale od tchto se liší chrupavit>m

t. a ernými 1. Ostatn oba zde uvedené druhy se znan od sebe

liší, takže není vyloueno, že rod náš bude obsahovati více druh

rozlenných.

37 569



dZS\. Caiiali s]). n. C". I\in!álii7'. Mi-dhiia. imavá Imuhika. Kl.

7,
iii, tence, kehce mas., ale iiei)iulile(ln\ ,

v iiiiádi /voikoa-. kuže-

lov., irochu hnih radiáln vrásitý, ernavý, tmav poixílavvm, ale

brzo mizícím závojem zasteny, pak rcjzíož. s tu])vm hrboleni,

trochu zproliýhaný. ernošedý nebo niainé ernohndí- pupelavý,

celý crnehy atoinatický. T. dvakrát delší pr. kl., tvrdý, pevný,

cliriipiri'ifý, lehce zlouiiielný, úzce kanálkovitý, asto kivolaký,

liladký. Ivsý. v mládí poniouený. bez prstence, dole erný, nahoe

tmav nachový. L. husté, sir. bich., u t. voln zaoblené, pín
hust rii<;os)ií. tenké, mékce mas., nejprv tnuw masov ervené.

Obr. yo. i. Melanophyllum Canali Vel., 4- M. collariatum Vel., 2. Quercella
auraniiaca Vel., 3. Cystocybe nasuta Vel. — Vše v pir. vel. Výtr. a cyst. zvtš.

pak erné. Bez zápachu. \ýiv. ellipt., hladké, dlouho l)ledé, pak

prsvitn žhité, 4—5 i^. Cyst. žádné, ale na ostí i ploše veliké,

tenkosténné. okrov bledé, krátce stopekaté koule, 20—30 i^.

Xa holé vlhké zemi v starých dubinách u Mouchnicc u Knryan na Mo-

rav v zái 1918 sbíral p. prof. Sladký. — Mou tekutinu ve váleku zbarvila

houba tato fialov.

Vnuji tento nový druh památce hrabte Canala cle Malabaila, jenž v dob
Preslov byl horlivým podporovatelem botaniku. Zaln-ada »Kanálka« (nyní za-

stavená) mela skvostné exotické sklenníky.

M. collariatum sp. n. C. kollárový. Jednotliv, kl. i— iJ/j cm,

blan. mas., nerozpl^-vavý, za sucha kožovitý. nízce sklen., uprosted

vmáklý a massivní bradavkou opatený, nepravid. rugosní, matný,

ernošedý, na okr. zbytky bílého vela zubatý. T. 4krát delší pr. kl.,

rigidní, rovný, sotva i mm ti., lámavn'-. tmav nachový, pak erný,

lysý, rourkovitý, na konci Z' sir., oste omezený kollár rozšíený.

1.. dosti husté. sir. bich., nestejn dl., celokrajné, neiprv masov-
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)iach(n'c\ pak erné. \'vtr. tup ellipt.. hladké, žlutohndé, 4
—

5 li..

Cyst. žádné.

Xa holé zemi v trá\'é, kde stála vmla, n Peruce v srpnu IQU) sbíral p. .

O. Reisner. Jest zejn;o, že náleží do píbuz. ped., ale liší se pedevším dobe

vyvinutým kollárem.

Hypholoma Fr. Tepenitka.

Namn. ;ze husté trsnaté, na paezech a díví rostoucí houby,
lvi. tence masitý, asto do žlutá zharvený, s teném dlouhým, ten-

kým. Závoj sice v mládí vyvinut, ale v stáí mizí, nejastji co

šupiny nebo tísnié na okr. kl., ídce co slabý prstenec na teni. L.

asto žluté, pak fialové nebo tmavé zbarvené. Výtr. hladké, tenmé

nachové, ernobniédé až erné. Cyst. na ostí vždy vyvinuty, asto

lahvicovité.

Houby vlastn dvojího typu, první skupiny od ostatních

znan odchylné a také od nkterých autoru pod jiným rodem á-

dné. Druhy druhé skupiny jsou ale lehce poznatelné po žlutavém

zbarvení a stáím jinak se barvícími lupeny. Tyto. také se vyzna-

ují zvláštním, nkdy nesnesitelným zápachem. Nkteré z nich jso-u

praobyejným zjevem po celý skoro rok (H. fascicul). Také tmto

rod v samé Evrop jest dosti zanedbán a zaslouží revise. Ricken

tivádí pouze 18 drtih, kdežto Saccardo 45 druh. Ricken vynechal

jen 9 druh z Nmecka známých. Praktický význam nemají, leda

že jsou mnohé nebezpené.

I. A7. hví^rotaniií, vodnatý, bledé neb nahndlc zbdrvciiý.

a) Velm vyvinulo, opadavý prstenec zaiieehávajkí.

H. Caput Medusae Fr. 1838. T. hlava medusina. Trsnatá, kl. 3

až 6 cm, mírn mas., nejprv tup kuželov, zvoncov., pak rozlož.,

okoládov ualiiidlý, lysý, pi okr. nezeteln árkov., za sucha

(Ievn nahndlý, dlouho na okr. pavuinatým závojem potažený,

s t. bílým velem spojený, který na t. zanechává bílý, tlustý, rý-

hovaný prstenec. T. delší pr. kl., 4—6 mm ti., zakivený, tuhý,

vlákn., útle mrtnatý, stejné ti., nahoe dutý, blostný. L. husté,

bich., skoro voln zúžené, nejprv bledavé, pak hnd okoládové

s bílým ostím. Duž. l)ílá bez zápachu. Výtr. ellipt., ervenohndé,
10— 12 iJi. Cyst. hojné, veliké, lahvicov., tupé.

Na trouchnivých paezech jehlinatých, vzácn. 7
—

9. Ve vlhké smrin
u Hrusic, u Roblina a Karlštejna.
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H. Icucotepliruin Ucrk 185-'. 7'r. hlopopclavá. Kl. 5
—

7 cm, tence

mas., k okr. velice ztencetw a kehký, tup zvoncuv., pak toz-Idž.,

Ivsý. rauihii- vrásitý, neist bílý. na temeni slab žemlový. T.
dl.. I cm ti., pevný, ale lámavý, ist bílý, s blanitým, opadavým

prsti-nci-iii (nkdy cáry na okr. kl.), nad tímto rýhov. a mrtnat

šupinkatý. na basi žlutav ])lstnatý. ].. husté, útlé, skoro volné,

iiprusted nejširší, nejprv bledé, pak šed kouové, s bíl\im ostím.

Obr. 91. Hypholoma lacrimabundum Bull. Slab zmenš.

Duž. blostná, houbov vonná. Výtr. temn hndé, nestejnostrann

ellipt.. 6—8 li. Cyst. hojné, baat lahvicov., tupé.

Jednotliv i trsnat, na paezech neb vedle nich, ideji. 5
—

9- \ bu-

inách n Jcvan hojn, Kundratice, Jirna, Zbraslav (Kodym). Dlá dojem statné

H. Candoll. Zápach nkdj' silný, nepíjemný. T. tvoi na basi koenovité

výbé/.kj-.

b) í\'liíiii i prstenec schásejí, kl. plstuot vláknitý až skoro

šupinatý.

H. lacriniabuiidiitn Bidl. 1783. ( Curtiniopsis 1. Schr.. H. velutinum

Pers. i8oi.T 7'. slzivá. Obr. 91. \'elká. statná, mas., obyejn
v mohutných trsech a pospolit. Kl. 5

—10 cm. nejprv zvoncov.,
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pak kuželov. sklen, až skoro plochý, .::cnil(n' Iw.dý, se svtlejším

okr., iiíékkoii plstí pokrytý, na o/rr. .v hohafoii físiiitoii plstí, jeiz

k t. piléhala. T. dl.. t
—2 cm ti., dolu zvolna ztluštlý, dosti

tuhý. kehký, p()dél se trhající, rourkovitý, blavý, v mláí s bíl?ým

vlášením. L. husté, u t. zaohlen volné, šir. bicli., v mládí šcdo-

ervené, pak ernohndé s hlcdýui ostííu, s velkými kapkami mléné

tekutiny, která zanechává pak erné bradavky. i'rach výtr. erný.

Výtr. citronovité, neprhledné erné, bradavit drsné, 12— 13 \i.

Cyst. hojné, skoTo ve svazcích, peveliké, na dlouhé, tenké nitce na

konci kyjovité až kulovité (12 |i š.).

\' lét po deštích \/Ay miniu les, v zahradách, podle plotu, na lukách,

polích, vždy v obrovských chomáích. Nápadná houba, keliká, na lupenech ku-

tálejí se veliké kapky. Po celých Cechách rozšíená. Tvar cystid jest neoby-

ejný a skoro koule u Aíejan. pipomínající. Schriitcr má pravdu, když

houbu tut(j klade do zvláštního rodu. S Hyph. fascicul. na p. ni-má vru pra-

žádnou podobnost. — \' listnat. lese (habry, buky) na teplých, jižních úklo-

nech Pecnýho nad .Stimelicemi (16. srpna 1920) nalezl jsem formu (var. sil-

vaticiim m.) s kl. temn okoládov hndým, hladkým, lesklým, sotva zeteln

pitiskle šupinkatým, duž. dosti píjemn vonn<ju, t. bílým, velmi pevn

tvrdým, výtr. 8— 10 [ji, vždy prhledn hndými, cyst. kratšími, thist sloupkov.,

v paliku neoddlenou zvolna ztluštlými. Není H. pyrotrichun: Hamsk. Radno

ílále pozorovati.

H. melantinuin Fr. 1863. 'fy. cniavá. Trsnatá. kl. 4
—8 cm,

zvoncov., pak sklen, rozlož., sotva tup hrlii)!.. blwý, na temeni

žlutavý, hojn pitisklými tmavými šupinkami pokrxtý, jakoby

slizký, vlhký, na okr. ostrý a eáry po bledém velu ovšený, s duž.

isté bílou. T. velmi dl., asi i cm ti., asto vlnitý a kivolaký,

uvnit mchat dutý, vláknité bíle heiíváb., dole pomakáním ernavý

a ernavými vlákny nirtnatý, nahoe Inlý a hust rýhov. L. husté,

tenké, šir., u t. voln zaoblené, nejprv bledé, ])ak erven ošedé, ko-

nen okoládové s bílým ostím. \Xtr. tu|> \á!covité nebo válcov.

ellipt., asto zakivené, žlutohndé. 8 ;i. lyst. hojné, tlust nitkov.,

na basi ztluštlé.

Na paezech listnatých strom (bizy. oKe, vrby) v hustýcli trsech vzácn.

9 II. Na jabloovém paezu u \ y/luvky. u Habic (Zv), Radotín.

H. cascum Fr. 1883. Ml. macropus Pers. l8oi.) 7 . stará. \''eli-

kost i zjev ped., kl. 4
—S cm. dosti mas., tupé zvoncov., s ist

bílou duž., na povrchu hladký, špinavé bledý, ale zvlášt v mládí

hust pitisklými hndými šupinami strakatý, na okr. cáry ov-

šený. T. delší pr. kl., asi 1 cm ti, válcov., pevný, hladký, bílý,

tmavými, volnými vlákny zvlášt dole peestý, nahoe bíle mou-
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natý. L. lui>ic. u-nkt'-. t-rvenav šedé, pak šed okoládovc, s bílým

ostím. >ir. liich.. u t. zaoblené, \\vtr. krátce tup válcov., temn
hntlo. 7

—S n. Cyst. hojn, na l)asi napuchlé, rovn pišpiatné.
\'oni sladce navinule.

\' Icsich a kovinácli ze zem, pospolit, na p(x!ziin, vzácn. Xa I^etíné

v listop. 1016 sbíral p. prof. Hck. Kl. jest v stáí celý bledý, oljsalý.

H. coriariuin l"r. 1S74. 7"r. košový. \ triech neb í jednotliv, ale

vždv v hduíech. Kl. 2—3 cm. tup krátce zvoncov., pak tui> kuže-

iovit rozlož., tence

mas., kehký, se se-

hnutým, ostrým, bí

lými tísnmi vne-
ným okr., hladký, su-

chý, svtic emlový,
s udstálými stcjiwko-'

rcvn-ýjini šupinkami,

v mládí bílým velem

zastený, jež zane-

chává na okr. cár}'.
"~^ T. delší pr. kl., až

Obr. 02. Hypholoma CandolleanuiTi Fr., tr> se j^ mm ti., nahoru
staršími a mladšími klob.. slabé zmens., zvets.

výtr. a cyst. rozšíený, pak dutý.

vlákn., hedváb, lesklý.

L. pirostlé, sotva vykrojené, nejprv bledé, pak hnd nachové, ko-

nen okoládové s bledým ostím. \'ýtr. tup ellipt., ern fialové.

8—9 [i. Prach výtr. tmav nachov kávový. Cyst. na ostí veliké,

tup válcov. nebo na konci kyjovité. Duž. bílá. slab houbov vonná.

Xa pisti palmových koená v sklenících botan. zahrady každý rok hojné

od kvtna do ervence. Také Frics uvádí ji pouze ze skleník.

c) Bcc prstetice, bez plsti a šupin.

H. Candolleanum Fr. 1821. T. Candollova. Ul. stipatum Pers.j

Obr. 92. \ míjhutných trsech, kl. 4—8 cm. tence mas., velmi kehk> ,

tenký, lupenitý. zprohýbaný, radiáln svraskalý, nejprv vej.. pak

kušelov. zvoncov., pak široce rozlož, s tupým temenem, bily a žem-

lovým odstínem na temeni, v mládí mrtnatý. pak lysý. jen na okr.

mrtnat šupinkatý a zbytky velp bílého ovšený. T. zdélí pr. kl.,

3
—

5 mm ti., dutý, bílý, od dola nahoru ztenen'ý. nejprv mrtnatý.

pak hladký, lesklý, nahoe rýhov. L. velmi husté, úzké, útle pirostlé,

skoro trochu sbihavé. nejprv bílé, pak šed ržové, konen hndé
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s 1)íle brvitým ostím. 1'rach \ýlr. ernohndx. \'ýtr. hnclc. ellipt.,

6—7 (J.. Cyst. hojné, sloupkov., laluicovité. tupé.

\ trsech a chomáícli na paezech nebo poblíž paezu, v zetlelém listi

v zahradách, sadech, hájích, lesích, zvlášt stálým obyvatelem paez a kmen
akátových po celé léto všude velmi obecná a lehce poznatelná. Páchne trochu

nepíjemn.

H. appendiculatum Bull. 1788. 7'r. pÝivsková. Obr. (j3. J hist

trsnatá, kl. 2—4 cm, tence a kehce mas., tup- zvoncov., pak skle-

nuté rozlož., vchni hyi^rof., za

vlhka šenilov hndý, s prosv. ^^

1., za sucha žemlový, pi osy-

cháni s temnjší okrajní zó-

nou, jemn vrásitý, na okr.

v mládí s bílými cárv po velu, ;

'

VV

které záhy mizí. T. velmi \\

dl. 2—3 mm ti., velmi kehký,

lámavý, asto pokivený, b-

lostný, hladký, lesklý, rour-

kovitý, nahoe pomouený. L.

dlouho' blavé, pak šedavé,

konen nachov hndé s bí-

lým ostím, husté, šir. pi-
rostlé. Duž. bledá, mírná, ne-

vonná. Výtr. válcov. ellipt..

žluté, 10— 12 |i. Cyst. tup
lahvicov.

Xa listnat. paezech a poblíž

nich v mohutných trsech v let, ale

hlavn na podzim po celých echách
velmi obecná a po hndavých, velice

hygrof kl. a blostném teni snad-

no poznatelná. Alže býti píkladem
tangentialního osýchání.

H. praecox sp. n. T. ranná. Ve všem putlobná ped., ale stat-

njší a jarní a nikoliv hust trsnatá, nýbrž jednotliv nebo po 2—3

v trsech. Kl. nejprv zvoncov., v mládí s vlákn. velem, pak kušelov.

rozlož., 2—5 cm, hygrof., hladký, lysý, radiáln vrásitý, dosti

mas. a pevn'ý. T. sotva dvakrát delší pr. kl.. pevný, dosti tlustý

(6— lomm), ;; Husté, bíle chlupaté base nahoru zvolna zúžený,

mrtnat vlákn., nahoe hluboce rýliov.. matný, nelesklý, i., husté,

dosti šir., ztížen pisedlé, dlouho bliedé, ])ak neist temn šedé

Hii:^

Obr. 93. Hypholoma appendicul-
latum Bull., celý trs v pir. vel..

zvtš. cvst. a výtr.
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s (xlstineni erveným, s bílým usirím. \'ýtr. c'lli])i.. žlutohndé.

nicnsí (6—y^.) Cyst. krátce lahvicov. tupé.

\' listnat. hájich okolí Pražského záhy z jara (dubnu, kvtnu), tak u Ra-

(lotina, Chuclilc. Karlštejna, Libochoviek. Dojem dlá docela jiný nci podzimní

H. appcndioul.

H. Iiydropliilum lUiU. i7t)i. 7"r. vodomUná. Jak(j II. append.. ale

vt.-^í a statnjší. Kl. 3
—

5 cm, záhy rozlož, a hrhoL, za vlhka oli-

vové hndý s prosv. 1.. A^elmi radiáln vrásitý, za sucha žemlový,

na okr. se zbytky vela tmavými. ].. nejprv hiidav hlede, i)ak tcnni

okoládové. Duž. v kl. šedožlutavá, píjemn aromatická. \'ýtr.

tup válcov. ellipt., malé, 5
—6 -i. Cyst. na ostí vakovit nadmuté

až krátce slaupkovité.

.\'a paezech listnat. strom, hlavn bukii na podzim v lesich víudc hojné.

Krsky les. Pecny, Jevany, Kutná Hora, Chlumec n. C, Karlštejn. T. jest

-piíc jen bledý, pín vlnkatý, jemn rýhov. a útle mrtnatý.

H. pertinax Fr. 1863. T. okoládová. Kl. 4—7 nn. cIIduIm

polokuiov. zvoncov., pak sklen, rozlož., dosti mas., mainý, sotva

hyg-rof., temné okoládové hndý, na celém povrchu hrubé sítnaté

siraskalý. na okr. v mládí bledými vlásky velovými vnen^x'. T,
sotva dekší pr. kl., 3

—
5 mm ti., tuhý, pevný, špinav blavý, hrub

vlákn.. dole plst)iaté hndavé šupinkatý, nahoe pomouený. L. tuhé,

šir. bich., od t. záhy utržené, kávové hndé se svtlým ostím,

Duž. špinav okrová, mírná, nevonná. Výtr. tup ellipt., syt er-

venohndé. Cyst. hojné, nápadn veliké, rzn utváené: kyjovité,

slotipkovité se zaoblenou palikou, ellipt., lahvicovité. Prach výtr.

kávov hndý. Výtr. S.u.

Trsnatá, na borových, trouchnivých kládách na Koženém vrchu u Mni-

chovic, 9, 1918. — Podivná a zevnjškem tepcnitkám nepodobná, spíše Psilo-

cybe nebo Panaeolus pipomínající. Jest všude vzácná a málo známá. Fnes

ji pf)pisuje od Ipsaly. Ricken vzácn z Nmecka.

li. Klobouk nhygrafanní, hladký, lysý, lískov, žemlov žlut zbarveny.

a) Druhy lysé nebo plstnaté, nesliské.

cc) Jednotliv rostoucí.

H. lateritium Schaeff. 1762. (H. sublater. Fr. 1838.) T. cihlová.

jednotliv neb i po nkolika v trsech. Kl. 5
— 12 cm. kompaktn

mas., tup zvoncov., pak rozlož., uprosted syté cihlové ervený,
k okr. bledý a dlouho bíle vláseniiý, pak olysalý, žemlový, hladký,,

suchý, nehygrof. T. válcov., 6— 12 mm ti., ztuha vlákn. a mrtnaý,

pak mkce vycpaný, nejprv bledý, pak dole rezavý až hndý, nahoe
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bledý (nikdy žlutý), u mládí liusfýiii bílým veleni s tí\ spojený, je
ale nezanechává prstenec. L. nejprv hlavé, pak špinavé šedé, potonr

okoládové hnédé s bledým ostím, husté, sir., u t. vykrojené a

nejširši. Duž. hledá, na basi t. rezavá, skoro mírná, slabé odporn

páchnoucí. Výtr. vejitoellipt., O—7 [i. Cyst. válcov. kyjovité, nit-

kovité, zaoblené, žlutavé.

Na paezech a vedle nich ve víecli lesícli všude (>l)ecná p(j celý rok. Jest

mnohem vtší než H. fascicul., jemuž se zvlášt v mládí ani nepodobá, nemá

vbec nic žlutého. Roste-li jednotliv, jest vtší a kumpaktnjši. Praví se, ze

jest jedlá, jiní tvrdí, že jest jedovatá, rozhodn ale k požívání se nehodí.

H. elongatum Pers. 1798. V. protáhlá. \'eliui útlá, je.št slabší

než TI. Polytrichi. Kl. i—3 cm, tence mas., trvale zvoneov., nkd}"
s tupým hrboiem, az do polov, svraskale rýlioi'., h}i;"rof., s prosv. 1.,

kozové žlutavým T. velíee dl., i—2 mm ti., pokivený, tuhý, erveno-

hnédý, mahore bledý, rýhov., mrtnaitý, hladl<'ý, dole bíle vatovitý. T..

proídlé, široce pirostlé a skoro sbíhavé, velmi sir., žlutav olivové,.

pak olivov hndé s bledým ostím. \^ýtr. vejitoellipt., šed er-

vené, 10— 12,«. Cyst. obrovské na ostí i ploše, ellipt. vakovité,

žlutou šávou naplnné.
V lesních mechatych mokadlech ve spoleností Caler, jimž se mnoho po-

dobá, vždy jednotliv. Nkdy také na jehlií v moále lesním. 8— to. Páchne

edkvikov a chutná hoce paliv. \' celých Cechách až do pohoí (Šumav.a,

Krkonoše).

H. Polytrichi Fr. 1828. T. ploníková. Gracilní, jednotHvá. Kl. 1 až

3 cm, zvoncov., pak skoro rovn rozlož, a tup hrbol.. uprosted

hndý, ostatn bled žhitavý, hladký, lesklý, za vlhka s prosv. 1. a

slizký, na okr. bíle plstnatý, s okr. blanitým 1. pesahujícím, v mládí

cáry velov. ovšeným. T. tenký, dl.. 2—3 mm ti., poki\'ený, bled

hndavý, nahoe bledší, vlákn., tuhý. K. šir. bich., šir. i)irostlé a

mírn vykroj., skoro sbíhavé. hled šlutavé, pak svtle olivové, dosti

husté. Výtr. bled žluté, elhpt.. k basi stáž., ()
— 12.". Cyst. velké,

hruškovité, na temeni v teninikou, rzn dlouhou špiku stažené.

V starých borových lesích \e vlhkých mechatínách, hlavn ve formacích

pleníkových, hlavn na podzim. _Kvany. Riany, Habr. Mnkann.-, .Strašíce, Te-

bo. .Šumava.

/i) Vždy svazcif trsnaté.

H. capnoides Fr. 1821. V. maková. Xelice hust trsnatá. kl. 3 až.

3 cm, tence mas., rozlož, tup hrliol., asto nepraxid., hladkn% citró-

nov žlutý, uprosted oranžový, hygrof., pi usychání s tmavší

okrajní zónou. T. tuhý, hladký, lesklý, hélavý. dole hndnoucí.
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L. luislé. nejprv hlede. \K\k kouové šedé n-ebo makové. Duž. blavá,

sotva naliorklá. hcz zápacíwi. \'\'tr. krátce tup ellipt.. 4—7 //. Cyst.

krátké, tup sloupkov.

.\a jclilitn.it. paezccli, hlavn borovycli v let až do podzima všude dosti

rozšiená. Hvzda, Kr, Zbraslav, strašíce. Mnichovice atd. Po zvláštním zbar-

veni lupen lehce poznatclná.

H. epixantiiuin 1-^r. 1838. 7. suirdiitá. \'elikust i podoba H.

fascic. Kl. 4
—(> cm. tence mas., ztuha elast., svtle žlutavý s hn-

dým stedem a jako
' t. liedváb. hélavýin vlášením povleený,

v mládí bily, lesklý, pak holý, jen i)n okr. vlásenitý. T. dl., 5 až

10 mm ti., na basi obyejné v pedlouhý koen pecházející, dole

rezavé hnédý, nahoe l)ledý, bíle mrtnatý. tuhý. leskK. L. husté,

11 t. vykroj., šir., nejprv bílé, pak hlín.ové šlutavé, konen kávové

hnédé s bílým osiím. Duž. v kl. blav ž^utá. v t. hndavá, ostré

chuti a pronikavého nakyslého zápachu, \\vtr. žlutohnédé. ellipt.,

7
—8 //. Cyst. t}inkov.. tupé.

Xa paezech rzných strom v lesích vlhkých, hlavn borových v n.ohut-

ných trsech. \' Jevanských buinách pokrývá nkdy v spoustách veškeré bukovt

paezy. Rostc-li jednotliv, nabývá znané velikosti ;i má obrovský koen. Xa-

padá vlastn diví všeho druhu a ode všech podobných druh se okamžit po-

znává po odporném zápachu, který v pokoji ceh' prostor napluje. Jest prý je-

dovatá. T. bývá v stáí erven skvrnitý. \' mládí mohutné, bledé velm.

H. igneuin sp. n. T. ohnivá. \>likost. zjev iipln ped. Kl. 3 až

5 an, dosti mas., tup kuželov. zvoncoiV., pak rozlož, a hrbol., v mládí

bledou kortinou s t. spojený, lysý, hladký, ohnivé ervený neb oran-

žový, se stejné zbarvenou duž., na povrchu v mládí bíle vláknitý,

s okr. ostrým, tenkým. T. dl.. 1 cm ti., mas., válcov.. v dl. koen

pecházející, bledý, hrubé mrtnaté vlákn., dole ]jak hndý. L. husté,

šir.. šir. pirostlé, sirožluté. \''ýtr. tup elli])t.. až vejitoellipt.. ne-

stejnostranné. žluté, 5
—6 u. Cyst. hojné, rovné, dlouze oste jehli-

covité. Páchne stejn odporn jako ped.

Xa olšových paezech v lesích Jevanských, trsnatá, každý rok 8—9. Jest

zbarvením nádherná houba. L. i kl. v mládí pomakáním ihned ernají!

H. perolldum sp. n. T. páchnoucí. Zjev i velik. H. fascicul., k n-
muž blízko se víže. Trsnatá. kl. 2—4 cm. tence mas., suchý, vždy
nálevkovit V}hloubený, jemn radialné svraskalý, uprosted hn-
davý, ostatn bled žlutý, na okr. s bílými zbytky vela. L. husté,

u t. mlce vykroj., zde nejširší, dlouho sírožluté. v stáí špinav
olivové. T. dl., elast., asto smákly, vlákn. mrtnatý. bled žlu-

tavý, dole hndavý, nekoenující. i3už. žlutá. \'ýtr. tup ellipt..

i?8



6—7 ,n. Cyst. sotva vyxiniité. Páchne velice siln jako H. epixanth.
Prach výtr. ernohndý.

V mírném skleiiiku botan. zahrarly \ 1'raze na bukových kuenáích kaž-

doron. Myslím, že jest pvodu exotického.

H. fasciculare Bolt. 1791. T. svazitá. Ultr. (^4. í',7/c luist

irsnatá, kl., 1. i t. v mládí živ sírožliitc, kl. pak na temeni oran-

Obr. 94. Hypholoma fasciculare Bolt. Slal) zmenš.

žov liškový, 3
—

7 cm, n€Í])r\- kuželow zvoncov., pak sklen, rozlož.,

nehrbol., hladiký, lysý, nehygrof., na okr. ernavými zl)}tk}' vela

ovšený, tenký s ostrým okr., mírn mas. L. hnsté, nemnoho sir.,

u t. mírn vykroj., nejprv sírošlufc, pak ale zelené, konen finav-

šed olivové, s bledým ostím. T. válcov., hladiký. pe\'ný, tlole pak
hnjdno'iicí a vlásenit mrtnatý, 4^

—8 mm ti., [)oclél se trhající, pak

uvnit dutý, v mládli nepatrným, vlásenitým, žluttým velem s kl.

spojený, bez prstence. Duž. sírožkitá, hoká, slal> kysele páchnoucí.

Výtr. krátce ellipt., na basi stáž., hladké, špinav žlutohndé, 5 až

7 /'. Cyst. na ostí hojné, rovn nitkovité, palikovit zthištlé.
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Xa pac;'*.cli a dnvi vicho druhu, a^^to ze zcir (z koen) v lesích, za-

hraihich. alejích po cely rok, ano i po celou zimu z rovin až do hor nejvýš

iihocná houba. Jest jedovatá a asto již otravy zpsobila, což tím spíše se státi

ni/.. že rostává ve spolenosti opnck. jimž se na pi vhled dosti podobá, akoliv

zbarvením na spodu jest docela odlišná.

H. qiiercimim s]). n. T. duhová. \'e všem ixnlobná TI. fascicul.,

ale jjj-racilnejši a menší. kl. i
—

3 cm, uprosted vyhloubený a v jamce

s hndou bradavkou, asto zprohýbaný, konen skoro niálevkov.,

skoro lupeniý. radiáln vráskovitý. L. nejvýš husté, úzké, dlouho

sirožlut, pak ermvhndé. T. tenký, tuhý. \'ýtr. nestejnostrann,

široce, krátce ellipt.. 5
—í)

,". Lyst. dílem nitkov., zaoblené, dílem

s nasazenou špikou. Páchne siln jako 11. epixanthum.

Zpravidla na pai"c-zech a kmenech dubovvclT v lét, dosti ídce. \ Kri.

11 Jílovišt, Hvzda, \'i(h holec u Jiren. Lochovice u Peruce (R), Cldumec n. L.

(R). — list dobry druh, nebof nedlá nikde pechod k ped.

H. eiaeodes Vr. 1838. T. stíbitá. Velik. i zjev H. fascicul.. kl.

2—3 cm, tence mas., obyejn ^.prohýban lal.onatý, nehygrof..

radiaín hnib vráskovaný, liškov hndý, suchý, do poloviny stí-

bit vlásiiitý, beze všeho vela. T. d^lši pr. kl.. dole koeniw,
hladký, lysý, elast. pe\ný. \-lákn., záiv siroliifý, lesklý, asto

xlnkatý. L. pcíuisté, velice úzkc, šír. pirostlé, dlouho krásn siro-

žlut, pak olivov. Yýiv. elH])t.. 3
—()i'. C\^t. nepatrné, tup krátce

sloupkow Páchne jako TI. epíxant.

Xa trv)uchnivýcli paezech v Mchcnickém údolí u Davlí (Kav.) 7, 1917.

\'e \'ídrholci u Jiren 8. jpip.
—

Jest pekrásný a lehce poznatelnv dr. Rickcnv

popis jest ásten nesprávný.

H. pseudofasciculare sp. n. Tr. iiuiisi. jako H. fascicul. ale menší,

litlejší. Kl. I

'

í>
—

3 cm. tence mas., pravideln zaobicnc sklen., žlu-

tav žemlový, do polov, bíle 7'lásenifý, suchý. T. 2—4 mm ti.,

rovný, nekoenujicí, sírožlutý. dole nahndlý, hladký, lysý, nahoe
prachem výtr. ern skvrnitý. L. 7'eliee ú::k. hust, sirožhité, v stáí

hndé. Duž. žlutá, oste páchnoucí a velmi hoká. Výtr. ellipt.,

5
—6/. Cyst. nitkov. zaoblené.

Na šrkových paezech v lesích pod Koženým vrchem u llrusic. 8, 1918,

na dubu u Roblina. Jest útlá. žlutnu barvou záící houbika, znan menši než

H. tascic.

H. puslllum sp. n. T. drobná. Drobná, trsnatá. Kl. V2—3 cm,

tence mas., pravidelné okrouhlý, skoro rovný, sotva skl-en., nehrbol.,

na okr. dlouho podvin., žlutav žemlový, málo slizký. T. málo

delší pr. kl., rovný, tenký (1
—

3 mm), pevn elast., oranžový, na-

hoe žlmý. L. tenké, husté, nejprv žlnfé. pak orajižo-é. konen
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skoicov oranžov. \\ir. lup ellipi., lo—u /f. C}st. krátké. lu]>

vejitokuželov.

Na borových paezecli v lesícli u ']"í-eb<inú, 8, 191 5 sbíral p. . Weinzetil.

Jest pibližná >1. viscosuni, ale není tak slizká a má vtši vytr., ale ir.cnši, tupé
fvst. \'vznané jest zbar\eni hipemi.

i. bohemicism sp. n. T. eská. Svazilá. ale drobnjší než H.
íasciciik Kk i

—
3 cm, tence mas., osív ku::.clov., \'ú\\< rozlož., se

špiatým nel)(> rugds. temenem, za vilika slizký, hladk^ý, nikdy zhiíý,

uprosted lískový až liiiédavý, k okr. stíbit hlavý na temném

podkladu. T. 3
—4krát dielši pr. kk, ze sihic base iiahoni zvolna

ztenený, špinav svtle žlutavý, dole pak hndý, nnchat dutý, na

konci pomoiuený. L. velice iizké, šir. pisedlé, k okr. nzotice zten-

ené, nejprv hlínové, pak kávov hnd (nikdy žluté!). \ yir. krátce

ellipt., 5—6/'. Cyst. na ostí i ploše válcov., na konci ztluštlé a

špikaté. Duž. v kk hndá, v t. žlutá, palivá.

Na paezech dub a lip v lesich u Chlumce n. C. v srpnu 1015 sbírala

si. Aloisie Rigellová. — Kl. jest v mládi bilým velem zasten. Špiatým kl. ode

všech známých mimo zbarvení rozdílný. H. fascicul. se vbec nepodobá.

b) Druhy uiocnýni slizem pokrvté.

H. viscosum sp. n. 77'. slizká. 1^-snatá, kl. i—3 cm, tence mas.,

nejprv spiloštile sklen., se siln podvin. velem s t. spojeným okr.,

žemlov naJiudlý, za vlhka fyokrytý mohutnou (až 3 mm ti.)

vrstvoii slizu. za sucha hladký, lesklý, na okr. bliedavý. T. sotva

delší pr. kk, 2—4 mm tk, tenký, tuhý, ]>evn'ý, .solidní, slutý, tmavji

mrtnatý. L. u t. široce vykroj., úzce pipojené, u t. nejširší, k okr.

ztenené, hlošlutavé, pak olivov šed s bilým ostím. Duž. bla\'á.

se slabým kyselým zápachem, \\vtr. ellipt., 5
— (>

/». Cyst. hojné,

velké, lahvicov., na dolejšku ztluštlé.

Xa smrkovém paezu v lesích Jevanských v srpnu 1014. — Sliz tvoí za

dešt na kl. velikou epici, z niž kl. prosvitá. Saccardo uvádí z Evrop}- 4 dr.

slizké: H. Bnxhuiiiiiii Weinm. {v borech Ruska) s kl. 5
—8 cn*., s bilým ti'-, a

ernavými 1., H .'1'rescotii Weinm. (Rusko) s kl. 5
—9 cm, rezavým, bílým t.,

1. fialov hndými, H. GUletii Fr. (1'rancie) s kl. 8 cm, erveným, na okr. lilá-

knvým. //. Oedit^its Conke (Anglie) s kl. 2i/j cm, tmavým na okr. bledýir., s t.

bílým, dole hlínovým, 1. bílými pak popelavými (na tn)uchiiivých vtvích).

H. aelopus Fr. 1873. T. smrková. VeHk. i zjev H. fascicul. .

jemuž jest píbuzná. Trsnatá, kl. 2—4 cm, sklen, rozlož., se zahnu-

tým, blanitiým okr., asto s malým hrbolkem, lysý, hladký, lesklý,

velice slizký, s loupávou pokožkou, cihlov hndý, s nepatrnými

:zbytky vela pi okr. T. delší \)y. kk, 3
—

5 mm tk, dutý. bledé slutý,
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<I(>ltí lindy. Iiojn liiidýiin, linibýiiii šiif^inkanii fyosctý, nahoe
skoro šiipinkatý krou/.ek tvi)icími. L. Inisté. u t. skrojené, ncjprv

hitr, i)ak oln'ín>i\ kiiiien tiiiii oliinnu'' liiid s l)ledš'n'n ostím.

Dli/. l)/. zápachu, sladká. /diUaxá. \'\'tr. ehipt., hndé. 4
—

5.". Cyst.

na osti txinkov.. krátké, tupé.

Xa smrkovóm koenu u MnioliDvic, 7, 1918. X;i staré vrb v Dalejích

u >v. Prokopa. 10, 1918. — l'opis l'riesuv se nápadn s naší houbou shoduje.

1'rics ji udává >;a<l truncos Abietis et Laricis in Ostrogotliia«. Jest patrn' n-.y-

kologíim málo známý druli.

H. foetidissimum sp. n. T. pronikavá, j ednotliv, kl. 5
—8 cm^

široce zvoncov. zan1)lený (nehrhol.), nikdy rozlož., dosti tl'ust mas..

špinav žemiový, ale k okr. špinav l)lavý (nikdy vlásenit}'' ) ,
ra-

diáln celý hnd žil'kovan žíhan'ý až skoro vláknit mrtnatý, za

vlhka lepkav slizký. T. skoro 1 cm ti., zdélí pr. kl., válcov., elast.,.

hladký, dole nckocíinjici, iifatý, nahoe leskle hile hedváb., dole

hndý. ].. husté, u/.ké, sir. pirostlé, nevykroj., špinav žluté. \'ýtr.

tup ledvinkov. ellipt., O—7 // Cyst. na ostí hojné, ze širší base

protáhlé, zvolna dlouze zašpiatlé. Páchne nesnesiteln jako H.

epixant.

Xa zetlelýcii tiskácli ze zen-. v ohrad devní na Smíchov, 10, 1916 (Reis-

ucr). — ^ržc byt porovnávána jen s H. epix., ale pro vj^tené znaky nedá se

5 tímto spojiti.

H. dispersum l-^-. 1S38. T. roztroušená. (H. marginatum Pers.).

Kl. 2—5 cm, tence mas., dlouho zvoncov. sklen., pak ploše rozlož.,

s dk)uho podvin. okr., na temeni s malým, asto špiatým hrbolkem,

na tenlcém okr. zbytky vela v mládí ovšený a trochu bíle hedváb.,

za vlhka slizký, za sucha hladký, žlutavý aš cihlov oranový. T.
zdélí pr. kJ., rovný, tuhý, dole hndý, nahoe nažloutle blavý, celý

hrubými, hndými šupinkami hust posetý. L. husté, iitle pirostlé,

rovné, hled žlutavé, pak okrov hndé s bílým ostím. Výtr. ellipt.^

6—8 /(. Cyst. velké, na ostí i ploše sloupkovité až tyinkovité, dole

tlustší. Dtiž. kysele nepíjemn páchnoucí.

Xa holé zemi ve vlhkých, starých lesích, asto mezi pleníkem, pravidelný

ale obyvatel spáleniš (I), kdež objevuje se nkdy ve velikém množství. Roste

obyejn jednotliv, ale nkdy tvoí také trsy, rostc-li bujn na stanovisku. Tak
v spoustách rostl na spáleništích podle dráhy ve Vídrholci u Jiren, ale i na ohni-

štích pasák v lesích a na krajích les na podzim se vyškytá. Ku podivu i na

opálených paezech jsem ji nalezl. Barva kl. se dosti mní. T. bývá dole nkdy
znan ztenený.

H. squamosum Cooke III, 558. T. šupinatá. Jednotliv, kl. 4 až

7 cm, ztuha mas., v mládí tup kuželov., pak rozlož, a sotva nízce
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široce hrl)ol., iiioliiou znsroii slicii pokrytý, který se ?' stáí trhá

v tmavohndc šupiny na bled žemlové piul, na okr. blavý a vl»ák-

nitcHi kortinou ovšený, špinav hiiédý. T. bílý, i cm il., l)íle mkce
plstnat vláknitý, doLe koenovit ztenený, hndý. L. bílé, pak hlí-

nové, dosti sir. bich. Diiž. slab páchne. Výtr. tup eLlipt., 5
—6 fi.

Cyst. velké, tup lahvicovité (Inocybám podobné).
Na lesnini liumusu ve vlhkém smrkovém lese v teplém údoli pod .Slruha-

ovem, 7, 1919. — Jest jist Cookova houba, kterou Saccurdo neprávem klade
k H. lateritium. Patí mezi slizké druhy a již barvou a tvarem kl. v mládí se

liší. Jest menší než H. later.

Psilocybe Fr. LysoJtlávka Obr. 95.

\ yjmia V. cernua a spadicea vesms na hnojených pastvinách
a travinách, v zahradách a u cest rostoucí, tence mas., kehké,

drobné, dlouze a tence stopkaté houby, s tence mas., hygrof. kl.,

jehož okraj jest v mládí podvinut a u nkterých nepatrným, pýitým
velem opaten. Prstenec schází. Výtr. hladké, nejprv nachové, pak
nachov hndé, hndé až skoro erné. Prach \ýtrusný erný, ern-
nachový až ernohndý.

Rod tento neobsahuje mnoho druh, ale druhy jeho zevnjškem
i znaky lehce se mohou pomásti s rodem Panaeolus, Psathyra nei)

i Hypholoma. Proto pi urování nutno dbáti i tchto. asto také

ve spolenosti jejich rostou. U autor rozházeny bývají pod rod}-

Coprinarius, Psathyrella, Panaeolus, Plypholoma. Ricken uvádí

14 druh.

a) V mládí s pýitým neb vláknitým slabým' velem.

P. merdaria Fr. 1821. L. hnojní. Kl. i—3 cm, dosti tlust mas.,

tup zaoblen sklen., skoro dokonale polokulatý, olivov žlutavý neb

1 kozov neb slámov žlutý, hladký, lesklý, trochu slizký, na okr.

v mládí zbytky vela bíle šupinkatý a zoubkatý. T. velmi dl., 2 až

4 mm ti., na l)asi asto napuchlý ano i koenivý, tuhý, bled žlutavý,

zrnit mrtnatý. L. nejprv šlntavé, pak nachov fialové, konen o-
koládov hndé, celou šíkou pirostlé a árkovit sbíhavé, dosti

husté, šir., rovn ufaté, na ostí bledé, v stáí ern skvrnité. Duž.

bílá, mírná, slab hnojn páchnoucí. Výtr. peveliké, nestejnostrann

elHpt., na basi uaté, nejprv fialové, pak hndé, 14
—

17 ,"• Cyst..

dlouze tence nitovité.

Na starých koských výkalech pospolit, v zahradách, na hnojených po-

lích, mezi travou po celé léto všude velmi obecná.
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P. iiiaxíiiia >\). n. L. veliká. Veliká, masitá. Kl. 6— 12 cm, nejprv

praviti, sklen. /-\<»ncov.. ])ak rozlož, nehrbol.. tlust, vlhce a mkce
mas., hladký, lysý, bledý až hlede pleový, okrajem lupeny ]>esahu-

jíci. hese všeho vela. 'Vv. velmi dl.. rovný, pevný, solidní (jen s ár-

kovitým kanálkem), nahoe rýhovaný a pomouený, nise pruho-

vaný, dole slab ztluštlý. blavý. L. dosti sir., široce pipojené.

^'^itr-

I

2

j /

P

*.. 1 ! ; / -5

;i

^

\

t^br. 95. I. Psilocybe coprophila Bull., v i^ir. vel., v prezu a ze spodu,
I výtr. zvtš., 2. Ps. foenisecii P., stará a mladá houba, v pir. vel. s hygrof.
páskou, v prezu a zvtš. výt. s cyst., 3. Ps. semilanceolata Vr.. v pir. vel.,

v rzném stáí. 4. Ps. adnata Vel., v pir. vel., zvtš. výtr. a cystily. 5. Ps.

rugosa \"el., v pir. vel., zvtš. výtr. a cyst.

husté, nejprv temn nachové, pak erné, s bílým ostím, vodnat ma-
sité. \''ýtr. ellipt.. uiejprv hndé, pak erné, neprhledné, veliké. 22

až 25 ,". Cyst. hojné, malinké, tup sloupkov. Bez zápachu.
Xa kravincích na past\'inách u Labské boudy v Krkonoších, 7, 1919 (Jed-

lika). Jest takka obrovská P. ir.erdaria, ale mimo jiné velikými výtr. od ní

odchylná.

P. coprophila Bull. 1792. L. výkalová. Kl. i—3 cm. dosti pevn
mas., polokulov. .v hrbolkem, pozdji sklen, rozlož., hladký, lesklý,

o84



za vlhka :::}iaii slizký, šedohndý neb kávov hndý s prosv. I.,

velmi hy^rof., za sucha kozov žlutavý, na okr. v mládí spoe
mrtnatý. T. dl., 2—3 mm ti., rourkovitý, vliáknitý, nahoe árko-
\-aný. mrtnatý, špinav okrový. L. celou šíkou pirostlé, rovn
uaté, nejprv špinav žlutavé, pak tabákov ernohndé. Duž. špi-

nav blavá, bez zápachu. \'ýtr. citronovité, tmavohndé, 12 /«.

Cyst. tup tyinkov., dole tlustší.

X;i koských výkalech u silnic po deštích v let všude obecná, vždy po-

spolit. \ ýznaná velkou hygrofanností, pi usycháni vzniká okrajní tmavá

páska. Velm jest praskrovn jen co chmýí vyvinuto.

P. bullacea Bull. 1792. L. ovšená. Kl. i—2 cm, tence mas.,

zvoncov. sklen., velice hy^rof., za vlhka kaštanov hndý, velmi

slizký, s loupavou pokožkoii, s prosv. 1., za sucha cihlov oranžový,
v mládí velem zastený. T. dvakrát delší pr. kl., 2—3 mm ti.,

hladce, leskle, bled vllákn. J.. široce pirostlé, dosti husté, nejprv

bledé, pak masov ervené, konen rezav ervenavé, na ostí

bledší. Výtr. vejitoellipt., prsvitn žlutavé, malé, 5
—

7 /». Cyst.

hojné, nito\áté.

Xa nirvenýcli místech, vzácn. Na poli u ÍMnichovic, 5, 1918.
--- Malými

výtr. a naervenale hndým kl. od píbuzných rozdílná.

P. atrorufa Schff. 1770. L. ernohndá. Ze všech toho píbuz.

nejmenší, gracilní. Kl. 0*5
— i cm, polokulov., asto s tupým hrboil-

kem, tence mas., hladký, lysý, ale neslizký, v mládí pi okr. mrt-

natý, ale bez vela, velice hyg-rof., za vlihka kaštanov hndý s prosv.

I., za sucha kozový-. T. dl., tenký (i mm), tuhý, vždy kivplaký,

hladký, dole tmavohndý, nahoe medový a trochu poprášený. L.

husté, útlé, nejprv smutn žlutavé, pak okrové, posléz hndavé, šir.,

široce pirostlé, uprosted obloukovit prohnuté. Výtr. šir. ellipt.,

malé, 6—8 /'. Cyst. tyinkov., dole tlustší.

V lesích na humuse, zetlelém smetí a také v tráv a mechu iia mrvených

místech, ale vi^ácn. U Mnichovic v srpnu 1918.

P. physaloides Bull. 1787. L. drobná. Drolx)unká, útlá, kl. i až

1% cm, útle mas., trvale polokulov. zvoncov., bez hrboliku, velice

hygrof., za vlihka slizký, kaštanov hndý, s prosv. 1., za sucha ko-

zov žemlový až btedý, hladký, lysý. T. dl., 1—2 mm ti., neist

žlutavý', dole do hndá, hladký, lysý, vlnkatý. L. útlé, šir., celou

šíkou pirostlé, uaté, útlé, nejprv bledavé, pak okrov makové.

Výtr. vejitoellipt., šed makové, prsvitné, 8— 10 //. Cyst. ze širší

base dlouze nitkovité. rigiidní. Bez zápachu.
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ruípolit na vesovimió Iiolé pud, velice vyhiv.iné, na kraji starého lesa

(hlavn v dolíkách, kde nedávno stála voda) ve spolenosti Naucoria tabacina

11 TIrusic, 5, 1910. Od pedch. trvale polokulov. kl. a vtšinii výtr. rozdílná.

P. iimhrospora sp. n. T.. tmavovýtrusuá. Zjev i zbarveni jako

u P. coprophila. Kl. i
— i^í cm, široce zvoncov. sklen., vždy tupé

hrboL, tence a kelice mas., lysý, hladký, úpln hes vela, velice

hygroi., za vlhka sniiitn medov hndý s prosv. 1., za sucha ko-

zov naervenalý s hndým temenem. T. dvakrát delši pr. kl., i až

2 mm ti., rovný, neist hndavý, slab bíle vlákn., mkký, lámavý,
nahoe žehernatý. L. sir. bichaté, útlé, mkké, celou sirkou pi-
rostlé a zeteln sbíhavc. okoládové nachové, tmav poprášené.

\'ýtr. .široce ellipt., šed lilákové, prsvitné, 6—8 {,. Cyst. nitkov..

dole tlustší. Bez zápachu.

Xa tepnim luiniusu na travnatém, suchém, teplém, jižním úklonu v Kr-
ském lese jednotliv, 11, 1918. — Zbarvením lupen se ode všech Psilocyb liší.

\ y^^naná svuu ítavnatou mkkosti. Od Naucoria tabacina, na podobných mí-

stech rostoucí liší se mkkostí, vtšími rozmrj% hustšími 1., užšími vytr., ne-

dostatkem vela.

b» ])czc všeho vela. kl. živ zbarven, dosti tuhý.

P. ericaea Pers. 1801. L. vesová. Kl. 2—4 cm, polokul. sklen.,

pravid., tence mas., ale dosti pevný, málo hygroi.. za vlhka jasn
ervenohndý, za sucha kozový, hladký, lysý, skoro lesklý, v mládí

se zetelným velem, nkdy s tupý-m malým hrbolem. T. dl., tuhý,

kivolaký. 2—4 mm ti., podél rýhované žebernatý, skoro lesklý,

hndavý, nahoe jemn mrtnatý. L. nejprv blavé. pak fialov šedé,

konen ernohndé se svtlým ostím, proídlé, velmi šir., celou

šíkou pirostlé, uaté. V^ýtr. temn fialové, pravid. ellipt.. 15 až

18 //. Cyst. pomrn malé. tup tyinkov., kivolaké, dole tlustší.

Bez zápachu.

Jednotliv, ale pospolit v tráv a mechu na divokých pastvinách u ryb-

ník u Struhaova co rok velice hojná a na první pohled nápadná houbika.

5—O- ^ tráv v Kri na lesní holin. Jinak vzácná.

P. rugosa sp. n. L. vrásitá: V^elikost i tvar P. ericaea. Kl. 2 až

3 cm. pravid. zvoncov. sklen., nízce tup hrbol.. tuhý, nehygrof.,
s okr. v mládí dlouho podvin., beze všeho vela, oranžov žlutavý,

zvlášt n okr. jaiukovit rugosní, hladký, lysý. T. dvakrát delší pr.

kl., stejn ti. (2—3 mm), tuhý, pokivený, skoro vlnkatý, lesklý,

bílý, celý jemn poprášený. L. dosti husté, tenké, .Uroce pirostlé,
rovn ufatc. nejprv blavé. pak hlínov šedé se svtlý)n ostím,
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tmav poprášené. \X'tr. ellipt., žlutohndé, 8 jjl. Cyst. hojné, dlouze

rovn tyinkov., na basi širší, na konci palikovité.
Xa liolé zemi na kraji lesa u Libochoviek, 6, 1916 (Feclitner). •— Ze-

vnjškem sice ped. velice podobná, ale naprosto rozdílná. Povaliou výtrus a

cystid pipomíná také r. Naucoria. Ufaté a celou šikou pirostlé a tn.av po-

prášené lupeny ale svdi r. Psilocybe.

P. semilanceaía Fr. 1818. L. kopinatá. Kl. 132 cm dl. a 5
—8 mm

š., trvale kopinaté zašpiatlý, s odsedlým hrotem na temeni, velmi

hygrof., za vlhka velmi slizký, temné šedohnédý, za sucha kozové

žlutavý, hladký, lysý, útle podél árkovaný. Kortina v mládí sotva

patrná. T. dl., 2—3 mim ti., tuhý,- kivolaký, solidní, svtle hndý
až bledý, hedváb, lesklý, pevn eliast. (nelámavý). L. sir. pirostlé,

oliA^^^Qv šedé s nádechem fialovým, pak er\enohndé až cerniohndé

s bílým ostím. Prach výtr. temn kaštano-vy. Výtr. sir. ellipt..

hndé, 12— it f^t. Cyst. šttinkovité. Bez zápachu.
V tráv na pastvinách a lesních lukách dosti ídce. 8— 10. Pastviny u Stru-

haova, íany, Zbirov, eskomor. vys. (K). — Tvarem kl. nejvýš význaný
dr. Seschnutím jest kl. zcvrkle kožovitý. T. jest na basi spojen s okolím mo-

dravým vlášením. Jednotliv i po 2—3 v trsu.

P. vernalis sp. n. L. jarní. Kl. 1/2—3^/2 cm, dosti mas., bledý,

masové nadechlý, nejprv tup- kuželov., pak zvoncov. rozlož, a tup
hrbí.;]., iiehyfjrof., hladký, lysý, suchý, nerýhov., asto jamkovit

nerovný, s pokožkou neslupitelnou, bez vela. T. 2—3krát delši pr.

kl., 3
—8 mm ti., dosti pevný, uvnit duý, hladký, hedváb, vlákn.,

bledý s nádechem masovým, nahoe pomouený. L. dosti husté, sir.

bich., úzce pipojené, ernohndé s bílým ostím. Duž. bledá, dosti

siln sladce vonná. Výtr. temn hndé, prsvitné, široce vejito-

ellipt., se špiat krátce staženým temenem a uatou basí, asto ne-

stejnostranné. Cyst. dlouze nitkov., na konci oble zatuplé. Prach

výtr. skoro T^rný. Výtr. 10— 13 |jl.

\' paeništi v zahrad p. Dvorského v Praze na jae 1918. Jednotlivé, ne-

trsnatá. Velikostí se znan mní, jedny kousky jsou jako P. foenisec-, druhé

až jako velké Stropharie. Jest rozhodné Psilocybe, z píbuz. P'. callosa Fr., jež

jest nedostaten známa a špatn popsána.

c) Beze všeho vela, kl. hygrof., mkký.

P. sarcocephala Fr. 1818. L. masitá. Kompaktn, tlusté, štavn^^até

mas., kl. 5
—8 cm, rozlož., asto zprohýbaný, hygrof., za vlhka

s prosv. 1. pi samém okr., za sucha hladký, lysý, žlutav špinavý.

T. elast. pevný, solidní, i—1V2 cm ti., asi zdélí pr. kl., zahnutý,
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hladký. Ivsý, iiahi)e pomouem'-. J.. dosti husté, velmi šir. l)ich.,

tenké, ii t. zaoblené, eru nachové. Výtr. tupé ellipt., temné hnédé.

g— I o „. c"yst. na osti^í h^jnié, tupé lahvicovité.

Na starycli kinenccii listu, strom trsnatá, 8— lo. V Jiren (/vára). Ccr-

nošicc. — Jest ir.nohem statnjší luv. násl.. ji/ se ale zevnjškem a zharvenini

podobá. /"//Ví uvádí ji co vzácnost ze Švédska, Cooke z Anglie. \'yf)l)ra/eni Coo-

kovo dobe naší houb odpovídá.

P. spadicea Schff. 1762. L. tisavá. Kl. 3
—

5 cni, dosti mas., pra-

vid., oble iiiíni sklen., sotva kdy hrbol., velmi hygrof.. špinavé o-

koládov olivový, s prosv. 1.. za sucha žemlový, více mén radialn

riigosní. T. pevný, tlustý (4
—8 mm), s úzkvm kanálkem, dole

znané ztenený, Wúý, pruhovaný, nahoe poprášený. L. husté, šir..

skoro uaté, u t. zaoblen volné, okoládové ervcnolinédé, pak

ern kávové, s bílým ostím. Prach výtr. ern kávový. \\\tr.

ellipt., syt hndé, pak fialov tmavé, 6—8 //. Cyst. vakovit ellipt.

až tlust lahvicov. neb sloupkovité. tupé. Bez zápachu.

A* nevelkých trsech na starých kmenech lip ve Stromovce a Kri na pod-

zim. Radotin (dub), Motoly, Jirna, Chuchle. .Struhaov (jablo). \ /.dy mimo
les. Jest vzácnjší než násled.

P. cernua Fl. Dan. L. nií. Trsnatá, za sucha úpln podobná

Hyphol. CandoU. Kl. 2—4 cm, tence mas., tup zvoncov., beze všeho

vela, úplné lysý, pak rozlož., trochu kuželov. hrbol., velmi hygrof.,

za vlhka špinav šedavý nebo špinav hndý, c-a sucha bílý, asto

roztrhanrý a nepravid. lalonatý, radiáln svraskalý. T. dvakrát

delší pr. kl., 3
—4 mm ti., hladký, lysý, pevný, ale lámavý, s úzkým

kanálkem, nahoe poprášený, bílý. L. husté, šir., u t. trochu vy-

kroj., pak volné, nejprv bledé, pak okrové, konen hnd nacho^^é.

s bílým ostím, tmav poprášené. Duž. blavá, nevvjnná. Prach,

výtr. ernohncK. Výtr. válcov. ellipt.. syt hndé, 6—8 .</. Cyst.

velké, kyjovit ellipsoidické, vždy s epikou na temeni.

v mohutných trsech na basi lip. kaštanii, jabloní dosti ídce, na podzim.

Stromovka, Hvzda, Šárka, Stelecký ostrov, Radotín.

P. foenísecií Pers. 1798. L. otavní. Kl. i—3 cm, nípé kuželov.,

hladký, ale nelesklý, velmi hygrof., za vlhka temné okoládový až

hnd okoládo\K-. s prosv. 1., za sucha šedavý, pi osycháni

s okrajní tmavou zónou. T. pedl., 2—3 mm ti., r.jvný, hladký,

dosti tuhý, špinavé bledý, lámavý, nahoe poprášený. L. dosti pro-

ídlé, šir. bich., u t. hluboce zaoblené, skoro volné, nejprv šedavé,

pak okoládové, konen mourov hndé. Výtr. nestejnostrann

ellipt., k obma koncm pišpiatné, hndé, veliké, 13
—

17 /«•
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Na pažitech, posekaných hikách, v sadech na trávnících v let po deštích

t)byejn ve velikém množství všude obecná. Dle Rickena jest prý jedlá.

P. desertorum sp. n. L. stcpiií. Kl. i—2y:> cm, nejprv zvoncov.,

l>ak nízce sklen, rozlož, s nasazenoii bradavkou na temeni, tenký,

na okr. skoro vr()nl>k(jv.. jen uprosted hy^rof.. neist bílý, do

polov, mkce rýhov., matný, zrnekat atomatický. T. chrnpavit
fiihý, láiuavý, hladký, lysý, lesklý, bílý, dole hrub vlásenitý, nahoe

jetTm poprášenrý, tenký (i
— iV^ mm), s iizkým kanálkem. L. pro-

ídlé, velice sir. bich., tuhé, sir. pirostlé, ale trhavé, dlouho bílé

pak bled našele mourové, poprášené. Výtr. s)'t er\'enO'hnédé.

ellipt. až skoro ledvin., syt ervenohndé, t2— 15 f,. Cyst. na ostí,

hojné, lahvicov., nkteré kulovité.

Význaná houbika vzezeni špiek na nej vypálené- jších stráních vápenco-

vých a díabasových okolí Pražského (Sv. Prokop, Hluboepy, Butovice. Chuchle,

ivadotín) ve lormaci stepní (Andropogon, Stipa, Helianthen.um oelandicuni,

rhymus pannonicus). Na podzim, jednotliv. Jest píbuzná pi"ed. Tuhostí, b-
lostí i podobou pipomíná r. Marasmius. Bez vela.

P. zonalis sp. n. L. pásovitá. Kl. 2— 3!/^^ cm, tence mas., nízce

sklen, a tup hrbolatý, na okr. význan vlnit ::prohýbaný, hygrof.

za vlhka tcnin olivov hndý, na okr. blavý, uprosted s tmavou

páskou, atomatický matný, suchý, temn šedý a políckovit rozpu-

kaný. T. dvakrát delší pr. kl., 2—3 mm ti., ztuha pevný, ale lámavý;

skoro solidní. hed\'ál). leskle vlákn.. blavý. nahoe nn-tnatý. L.

husté, široce pirostlé, velmi šir. bich., sáhy erné, s bílým ostím.

\'ýtr. válcov. ellipt., temn hndé, prsvitné. Cyst. husté, kivolace

nitkov., tupé. \^ýtr. 10— 12 </.

Jednotliv mezi travou na vápencových pahorcích nad Chuchli, v íjnu

TQiS. — \'ýznaný druh z píbuz. P. toenisecii. L. jsou jak úhel erné.

Psathyra Fr. Kehutka Obr. 96.

Drobné houby, s tence blanitým. kehkým kl. a tlým. tenkým,

dlouhým, rourkovitým, lámavým t. bez prstence. Kl. kuželovit

zvoncovitíý, hygrofanní, s okrajem v mládí rovným, obyejn rý-

hovaným, bez vela nebo se slabým, vláseriitým velem, zanechávajícím

na okraji kl. cáry. L. pirostlé, nesbíhavé, v stáí erné. Výtr.

hladké, prsvitn ervenohndé nebo erven nach<)\'é. Cyst. na ostí

vždy vyvinuty.

Celkem vzácnjší houby, rostoucí nahodile a jednotliv v let

a hlavn na podzim mezi travou, smetím, v zetlívajících zbytcích

rostlin a díví v zahradách, lesích, hlavn v olšinách, na pastvinách.
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i'n Lcplvcii desiicli náhle se objevují, ale rychle opOt zmizí. Jsou si

celkem velmi podobny a nesnadno se urují. Konsistence jsou útlé.

kehounké. nkteré i hnojníky pipomínající. K i c k e n uxádi

JO dr.. 1»l'ž;í.jh studii o rodu tom není.

A) Pauitucia Karst. A7. k t. mládí spojeny mrtnalým velem.

P. semívestita llk, 183^). K. poluodéná. Kl. i—3 cm, špinavé

hndý, hygrof., za sucha šedav nahnédlý, trvale vejitozvoncov..

bílými . šupinkami bohat posetý

za vlhka s prosv. 1. T. dl., 2 až

3 mm ti., dol zvolna ztluštlý.

blostný, hedváb, vákn., na basi

/ \ vlásenitý, kehkf>^ L. dosti husté.

-šir., široce píroste, nejprv šedavé,.

jakoby nafiailovlé, s bledým

ostím, pak ernavé. Výtr. ipro-

svitav ervenohndé, válcoi'. cl-

lipt., 12— 14 fi. Cyst. hojné, ze ztlu-

štlé base zvolna zúžené, tupé.
V tráv na lukácli a v zahradách

vzácn, na podzim. Mnichovice.

P. fibrillosa Pers. 1801. A', vlá-

senitá. Velká, statná, kehká. Kl.

3
—4 cm. tence mas., záhy tupé ku-

želov. rozlož., velmi bygrof., za

vlhka šedohnédavý s prosv. 1., za

'SUcha šedý, radiáln hust vrás-

itý, atomatický, na celém povrchu

útlými šupinkami posetý, jež ale

brzo mizí, v mládí na okr. s cáry

velowmí. T. delší pr. kl., 3 až

4 mm ti., k basi z\olna tlustší, kehkn, nahoe poprášený, vlákn.,

dutý, leskle bílý, lysý. L. široce bich., u t. zaoblen volné, útlé, o-
koládov ervené, pak ernohndé s bledšítni zoubky na ostí. Výtr.

tup ellipt., prsvitn hndé, 8— 9/. Cyst. velké, palikovit až tup
sloupkov.

Ve vlhké tráv v idolikách u ernošic a Roblina dosti hojn, v olšinách

n Hrusic hojn. 7—9. Svou velikostí význaný.
P. microrhiza Lasch. 1826. K. tenkokoenná. Kehká, drobná.

tence mas. Kl. 1—3 cm, tup kuželov., hygrof., žlutavý neb i šedo-

bílý, k okr. slab rýhov., radiáln svraskalý, jemn zrnekatý. L.

Dbr. 96. 1. Psathyra semivestita
I'>k., v pir. vel., 2. P. pseudo-
mycena Vel., v pir. \v\. Zvt.š.

vvtr. a cvst.
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útlé, šir. pirostlé, brzo utržené, šedav bledé, pak temn nachové,
konen okoládov ernavé, se svtlrým ostíni. T. dl., tenký (i až

2 mm), blav žlutavý, plstnat mrtnatý, pak lysý. hladký, nahoe
pod kl. rýhov., na basi hlízovit napuchlý a kociiovif prodloužený,
vlásenitý, v mládi dloniho vatovitým velem s kl. spojenky. \'ýtr. šir.

ellipt., fialové, pak ernavé, lo— 12 f,. Cyst. na ostí i ploše kopi-

naté, tupé.

^' zahradách a na polích vzácn. 8— 10. Mnichovic.

P. corrugis Pers. 1801. K. svraskalá. Kl. 2—4 cm, kuželov. zvon-

covitý, blan. mas., kehký, celý hrub sítiiaté vrásitý, lysý, velmi

hygrof., za vlihka šedohndý, s žemlovým temenem, s prosv. 1.. za

sucha iiarušovlý, se žlutým stedem. T. velmi dl., 2 mm ti., kehký,
dutý, hladký, leskle bílý, nahoe poprášený, v mlátí i velem s kl.

spojený. L. úzké, husté, šedoernavé s nádechem ervena\'ým, na

ostí bledší. Duž. bledá, bez vn. Výtr. ernohndé, skoro nepr-
hledné, nestejnostrann tup ellipt., 10— 13/í. Cyst. vehni sporé,

tup lahvicov.

A tráv a lesním smetí, vzácn. 10— 11. Mnichovice, Hvzda. — Svra-

skalým, ržovým kl. charakteristický. — U potoka v Mnichovicích mezí tra-

vou v bažinné pd v kvtnu 1918 sbíral jsem formu píbuznou, ale gracilnjší,

s kl. I
— lyj cm, dlouho zvonce v., s bradavkov. hrbolkem barvj' žlutt>hn'lé.

siln atomatickým, nehygrof., šed popelavým, s výtr. 13- i/,"- prsvitn hn-
dýn;i (var. aquaiica m.).

P. laricína sp. n. 7v. modínová. Kl. i—2 cm, útle kehce mas.,

trvale kuželov. zuoncov., s bradavkou, hrbolkem, hygrof., za vlhka

špinav šedohndý s prosv. 1., za sucha bled šenilovc okrový,

h^adkrý, lysý, nestejn milce rýhov., na okr. dlouho cáry velovými

odný. T. dl., tenký (i
—2 mm), rovný, kehký, blostn lesklý,

Celý šupinkat mrtnatý. L. proídlé, šir., široce pirostlé, bled špi-

nav hndavé, na ostí bílé. Výtr. prsvitn hndé, krátce ellipt. až

vejitoellipt., 6—8," Cyst. krátké, ellips., sloupkov. až lahvicov.

Na zetlelém jehlií v lese modínovém na teplé západní stráni n ]\lni-

chovic, II, 1018. — Tvarem kl. a bledé hndými 1. význaná.

P. gossypina Bull. 1788. K. šupinatá. Kl. útlý, 3
—4 cm, velice

hygrof., za vlhka šed hndavý, matný, s prosv. 1. až k tem.eni. hust

rýhovaný, za sucha smutn kozový, záhy nízce rozlož., nehrliol., na

okr. dlouho bílými, velkými šupinami velovými vnený. T. velmi

dl., 3
—

4 mm ti., záhy dutý, podél se trhající, blostn hedváb, lesklý,

bohat vlnkatý a aš nahoru mrtnat šupinkatý. L. husté, bich.,

u t. široce vvkroj. a široce pipojené, útk-, olovn šedé, s blavým
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ostím. \'ýtr. ollipt.. C\'rvw:\yv hndc. 8 ,«. C'}-st. hojné, lalivicov..

tupé.

\e vlhkém nurliii jcdnodiv v smrkovém lese u llnisic. 9, 1918.

11) Psathyra T. i />/. : niiailí !ysc\, bec rcla.

cc) l\l. :::áliy roz'ii .ro.zlo.iciiý.

P. hydrophora Bull. i7gi. /v. vláho}ios)\á. Útlá, velmi kehká. Kl.

2—3 nii. záíiy rozlož., olivov hndý, matný, vehni hygrof.. /.a

sucha bledé žemlový, radiáln hust rýhoi'a)iý a S7'raslcalý. pr-
svitné blaniý. s pr(is\'. 1. T.. \elmi dl.. 2—3 mm ti., trf)chu kiv)-

laký, velmi lámaxý, vodnat blostný, útle až nahoru ]>o])rásen>.

L. husté, útlé, popelov, na ostí blavé. sir. bich., .cúžen ])ipoi..

brzo utržené, kehké. Výtr. prsvitné hn-dé, ellipt.. 8—(;
u. lyst.

ria ostí hojné, jehlicovité, na basi ztluštle.

X:i zetlelém bezovém paezu u Mnichovic, 7, 1918, v olšiné nad Meni-
cemi. Jest vzácnjší dnili.

P. murcida Fr. 1821. K. líná. Kl. 2—4 cm, blanit mas., nízce

sklen, rozlož., hladký, lysý, ncrýhov., velice hyj^rof., tmav šedý

s odstínem ervenavým, s prosv. 1., za sucha blavý, s tmavou

páskou okrajni pi usychání. '.F. bílý, hladký. 2—3 mm ti., kehký,
nahoe málo poprášený, dutý. L. velice sir. bich., proídlé, úzce

pisedlé, šedoerné se svtlejším ostím, \\vtr. prsvitn hndé,

ellipt.. />7'r/;A'('. if)— 18/'.

Ve \'Ihki' tráv v listnat. U-m' pod K<>/.rnvni xrclicni u Mnicbtivic, K), idij.

P. faííicola Lasch 1S28. K. hiiková. Kl. 3
—

4 cm. ])l()Še rozlož..

prsvitn blanitý, šedavý. trochu do modravá, až k tmavnin
lirbolhii Jmst rýhov., za vlhka slizký. Tv. dl., rovný, stejn ti. (3 až

4 mm), bílý, rourkov.. hedváb, lesklý, celý drsn uirtnatý. L. útlé.

slab bich., široce pirostlé, okoládov hnd. \'ýtr. hndé, ne-

stejnostrann elli])t., 7
—qn. ("yst. lah\icov.

V lesích bukových a dubových v imniuse nc-ho tráv, jednotliv nch

i v trsech, 7—9. U elákovic n. T.. ( l-'echtncr).

P. obtusata Fr. 1821. K. otuplá. Jednotliv neb i trsnatá. veli-

kostí i zjevem dujsti podobná llyphol. appendic. Kl. 2—4 cm. tence

mas., nejvýš kehlo', nejprv zvoncov., záhy rovn rozlož., velmi

hygrof., za vlhka smutn šedohndý (jakoby rozmazan peestý,

atomatický), s i)rosv. 1.. za sucha špinav žemlový, lysý, suchý, ra-

diáln svraskaiý. T. sotva delší pr. kl.. 2—4 mm ti., velmi kehkv,

dtitý, ist bílý, hladký, lysý. lesklý, nahoe rýhov. K. tlosti pro-
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ridlé, sir., široce pi"irostlé, okoládov hndé, s bílým ostím. Výtr.

crvenohndc, ellipt. podloinhl. 7
—g u. C}-st. veliké, tupé lahvicov.

^' tráv, smetí, listí v zahradách, hájích, kontech leMiich všude hojna,

5-
— 10. Hojn v záhonccli v hotan. zatirad v Vy:v/x\ Chuclile. Radotín, Cerno-

.šice, Mnichovice atd.

P, alnetorum sp. n. /v. olšiiiná. Nejvýš gracilní. keliká. K\. 4 až

6 mm. záh}' rozlož.. prfis\'itn l)lan.. na temeni criiolDii/ý. oistatn

sedavý s tonem Hlukovým, radiain útle vlák)]., matný, l)ez vela a

šupinek, nehygrof., nehrbok T. útK', dl., í/2 mm tk. lysý, hladký,

bled- sklovité prhledný. L. velmi proídlé, tlusté, šir. b-ich., k t.

zúžené, šedé kouové (bez svtlého neb er\'. ostí, ern nepopráš.).

Výtr. hladké, šir. ellipt., syté okrové, huédé, 10— t2/». Cyst. žádné.

^'e vlhkém Inimnsu v stinné olšin pod Koženým vrchem u ^Inichovic,

jednotliv, 9, IQ19. — Podivná houbika, jež se vlastn doljíx' nchodi ani na

r. Psathyra ani Psathyrclla.

P. torpens Fr. 1821. K. tului. Kl. i—žjA cm, tence mas., košové

bledý, hladký, lysý, sotva hygrof., nejprv zvoncov., pak ploše roz-

lož., nehrbok T. dk, i—2 mm tk, ronrkov., leskle blavý, hladký,

lysý. nahoe poprášený a jemn rýhov. T.. husté, šir. bich., ziižen

pisedlé, šedohndé, s bílým ostím, tmav poprášené. A\vtr. hndé,

šir. ellipt., k basi stáž., veHké, 9
— io/í. Cyst. nitkuvit, kivolaké.

A' tráv u cest, na past\inách v lét po deštích, vzácn. Mnichovice.

P. spadiceogrisea Schff. 1170. K. osmaJile šedá. Kl. 2—4 cm,

tence a kehce mas., záhy sklen, rozlož., úpln bez vela, velnu

hygrof., za vlhka hnédošedý, s prosv. k, za sucha žemlový až b-

lavý, hladký, neárkov. T. velmi dk, 3—6 mm ti., rovný, rourkov.,

lámavý, bílý, hedváb, vlákn., lysý. L. husté, úzké, útlé, éokoládové

ervené, pak écrnavé, s bledým ostím, zúžen pisedlé. \'ýív. hndé,

ledvinité válcov., 7
—

9,". Cyst. vakovit nadmuté.

\' tráv v lesích, olšinách sem tam, nehojn. 5
— 10. ^[nichovicc, TT-ihr,

Jevany, Cernošice.

/i) Kl. trvale zvonco-itý.

P. pseudomycena sp. n. K. helmovková. L'tlá, zjevu Alycen z pí-

buz. M. lineata. Kk 1—2 cm. blanit mas., trvale tup zvonoov.,

velice

matný.

hoíe poprášený

šedivé, na ostí ervené, temn poprášené. Výtr. temn hndé.

M. lineata. Kk 1—2 cm. blanit mas., trvale tup zvonoov.,

t hygrof., za vlhka syté hnédý s prosv. 1., radialné rýhov., lysý,

ý. T. velimi dk, i—2 mm tk, hndý, lysý, dutý, kehký, na-

poprášený. L. dosti šir., široce pirostlé, brzo utržené, útlé,
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ellipt.. ohrorsk-c. 15
— iS u. Lyst. hojné, baat naclmuté, v rovnou,

ostrou špiku stáž.

Mc/.i nicclicm pod jablonni v naši zahrad v ^Inichovicích v ervenci

1016. /. pril)iiz. P. obtusata Fr., ale jisté nový, význaný velikými výtrusy.

V ervnu 1918 opt na pýavce u Hrusic.

P. g>Tole\a l-"r, K. kivoiahá. Kl. i
—2^2 cm. kehce blanit

mas., pravid. zvoncov., hladký, lysý, hygrof., za vlhka ernošedý

s žemlovým temenem a prosv. 1., za sucha blav šedý. lesklými

zrnky atomatický. T. velmi dl., 1—1>2 mm ti., vlnkaté zprohý-

baný, lámavý, dutý, nápadn blostn lesklý, nahoe pomoiuený.
L. husté, úzké, úzce pisedlé, ernošedé se svtlým ostím. Výtr.

prsvitn hndé, ellipt., 8— 10 /<. Cyst. hojné, malé, krátce kuželov.,

tupé.
\' tr.ív v naši zahrad v roští v ^Inichovicich. 10, 1917.

P. conopilea Fr. 1821. K. kušelovitá. Dosti statná a pevná. kl.

2—5 cm, dloulio tup kiiclov., pak rozlož., pravid., hladký, lysý,

velmi hygrof., za vlhka šed okrový s prosv. 1., za sucha blošedý

a.7. bílý. T. dvakrát delší pr. kl., pak dutý, hladký, lysý, ist bílý,

lesklý, nahoe poprášený. L. husté, nemnoho šir., zúžen pisedlé,

nejprv bílé, pak temn nachov šedavé, konen orovn šedé s er-

venavým ostím. A^^ýtr. hndé, velikostí i tvarem velmi nestejné,

vejité, ellipt.. podlouhle ellipt., 8— 15 /(. Cyst. velké, lahvicov., tup
zaoblené.

\ e vlhké tráv v údolí Radotínském pod Kosoí ve velikém množství

každý rok, 5—9. ^lni se velikostí, nkdy jest i dosti drobná. Také jinde v okolí

Pražském rozšíena.

P. rusíosa sp. n. K. svraskalá. Kl. i—2 cm, tence mas., nejprv

tupé polokulov. zv^oncov.. pak rozlož, sklen., nehrbol., na okr. s 1.

tup zaoblený, v mládí na okr. plstnatý, ak bez patrného vela. slab

hygrof., šedavý, nejvýš hust sítnat svraskalý až k hladkému, hn-
dému temeni. T. dl.. i— 1^2 mm ti., rovný, dosti pevný, ist bílý,

hladký', nahoe pomouený, pak dntý. L. velmi ši., široce pirostlé,

šedé. pak ern poprášené, husté, tenké. \'ýtr. hndé, prsvitné,

tup krátce ellipt., 6—8 /,. Cyst. velmi hojné, velké, kulovit vako-

vité. Bez zápachu.

Xa zetlelých lodyhách bylin v hustém roští v naší zahrad v Mnichovi-

cích, 8, 1 91 7.
— Pi^ehust radiáln svraskalým kl. a kulovitými cyst. zvláš

význaná.

P. heterospora sp. n. K. rznovýtrusná. Malinká, útlá, bez vela.

Kl. I cm., blanitý, kuželov. zvoncov., hygrof., za vlhka šedav na-
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hndly s prosv. ]., za sucha šedavý s odstínem žkitavým, radiálu

hust vráskovitý, atomatick}- zrnekatý, l}-sv. T. teninký, sotva

I mm, knvoíace vliikatý, vlákníte lesklý, lysý, nahoe bohat poprá-
šený. L. dosti husté, sir., široce pirostle, nejprv svtle ritšové, pak
hndavé. Výtr. rzn utváené, skoro kulov., krátce tup elHpt..

klinovité, cárkovit vákov., prsvitn hndé, nestejn vel, 5
—

13."-

Cyst. zaoblen vakov. až lahvicov., tupé.
A' tráv teplých hájví u Roblina jeduotliv (vápno), 7, igi8. Jist nová,

neznámá. Utváení výtrus jest zde podivuhodné. S poátku jsem myslel, že

jest to sms výtrus z nkolika rzných druh hub. Jest to houbika peútlá,
droboimká.

Psathyrella Ir. Kehtiiitka.

Drobné, kehké, útlé houbiky, zjevu Psathyra nebo Psilocybe.
Kl. tence masitý, nerýhovaný, hygrofanní, s prosvitavými lupeny,
kuželovit zvoncovitý, s rovným okrajem, bez vela. T. dlouhý,

tenký, roiurkovitý, kehký. L. nesl3Íhavé, útlé, bichaté, konen
vždy erné, nerozplývavé. Výtr. velké, elliptiné, hladké, dosplé
erné a neprhledné. Cyst. vždy vyviniuté na ostí lupen.

Na kypré zemi mrvené u cest, v zahradácli, na policii, jednotlivé, ale asto

pospolit. V lét po deštích náhle se objevují, ale zase rychle mizí. Rickeii uvádí

6 dr., Fries 15 dr. Rzní autoí'-! ale mnohé druhy khidmi dileni k rodu pedeš-

lému, dílem následujícímu.

P. graciiis Pers. 1801. K. útlá. Kl. 1
—

3 cm, tence, vodnat mas.,

kehký, kuželov., pak rozlož., šedý s nádechcni ervenavým, za

sucha šedobílý, hladký, matný. T. velmi dl., i mm ti., roi^ný. dutý,

lámavý, hladký, lesklý, bílý, nahoíe útle mrtnatý, na basi 1)1 le vláse-

niý. L. dosti proídlé, dosti sir., široce pirostlé, nejprv šedohndé.

pak ernohndé se svtlým ostím. Výtr. široce ellipt., temnohndé,

pak erné, 12— 15 /t. Cyst. lahvicov., ])iš]>iatiié. Prach výtr.

ernohndý.
Velmi obecná na mrvených místech, kompostech, pastvinách, u cest, po

celé léto až do podzima.

P. trepida Fr. 1838. K. vtši. Kl. 2—4 cm, velice kehce l)lanitý.

trvale kuželov., hygrof., za vlhka temn šedý s hndým temenem,

s hust prosv. 1. až k tetneni, za sucha bled- šedavý, hladký, u okr.

trochu brázditý, bez vela. T. velmi dl., 2—3 nm) ti., roiirkov.,

velmi kehký, útle sklovit prsvitný. P. neši., husté, erné. Výtr.

ellipt., ernohnd fialové, ne])nihle(lné, 12— 14 ," Cyst. vete-

novité.

Na mokrých místech, v moálech vzácn. \' mokadle u potoka nad er-

nošicemi, 5, 1919.
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P. sulcata >!>. n. K. brácditá. Kl. i

—2 cm. blan., kehce mas.,

trvale tuiK- zvoncov.. hladký, lysý. hyí^rof.. za vlhka tmavošedý, za

sucha blar šedý s žemlovým ioncncm, bez erveného odstínu, ph

okr. hluboce rýJioz'a>iý. Tr. dl.. i
—2 mm ti., prsvitn bily. liladký.

lysý, dosti tuhý, nahoe sbíhavými 1. dlouze žebeniatý. L. proidlé.

sir. bich., široce pirostlé, s okr. kl. tupé, ernušedé s blavým
ostim. \'ýtr. ellipt.. neprhledn erné. 15

— 18 /(. C"yst. krátce

jehlicov., na basi ztluštlé.

Mezi vlhkou travou v luloli Radotínském a pahorku u Mnichovic, 3
—

7.

P. caudata Fr. 1824. K. ocasatá. Kl. 1
—2 cm. tence útle blanitý,

kehký, zvoncov. s tupým hrbolem. velmi hyjírof.. za vlhka hnd
olivový s prosv. 1.. za sucha šedavý s nádechem erveným, a h te-

meni útle vráskovaný, hladký, lysý. neatomatický. T. dl.. 2—3 mm
ti., leskle bílý, hladkn'-, dutý. kehký, ale pevný, vždy kivolaký a

v pedlouhý podzemní koen prodloužený, nahoe p/í)prášený. L. ši-

roké, sir. pirostlé, pak erné s bílým ostím. Výtr. ellipt.. nepr-
hledn erné, 15

—
17 ,«. Cyst. hojné, jehlicov., na basi ztluštlé.

Xa mrvené zeir.i. u cest. v zahradách, a- lét do podzima. L Troje sbí-

rala pí. Zvino-i^á.

P. atomata Fr. 1821. K. blisknavá. Kl. 1

—2^ -j cm. pnisvitn

l>lan.. trvak tup zvoncov., velmi hy^rof.. za vlhka hnd ]X)pelavý.

s prosv. 1.. za sucha svtle šedý. leskle zrnekatý. T. pedloubý.

útlý. tenký ( i
—2 mm ). kehký, hladký, le.sklý, blavý, asto zpro-

hýbaný. na basi vlásenitý. nahoe pomouený. L. dosti husté, sir.,

šir. pirostlé, šcdavé s ervenavým ostím. \'ýtr. ellipt.. nepr-
hledn erné, 15

—
17.«. Cyst. dole baaté, pišpiatné.

A' tráv a smetí v roští a zahradách všude po celé léto rozšíená.

P. prona Fr. 1838. /\'. maliká. Velice ^racilní. kl.''i cm. pr-
svitn blan., tup kuželov. zvoncov.. hygrof.. s prosv. 1.. šedý.

s trochu žemlovým temenem, s atomatickými zrnky. T. dl., nito-

vitý (i mm), bled skeln prsvitný, kehký, kivolaký. nahoe po-

mouený, na samé basi nkdy hlízkovitý. L. šir., celou šíkou pi-

rostlé, nehusté, šedé, pak erné s bílým ostím. Výtr. neprhledn
erné, válcov. ellipt.. 14

— 18 .«. Cyst. na ostí baaté, v tenkou

špiku stáž.

Na silnicích po deštích v lét dosti asto, ale vždy jednotliv. Snadno se

pehlédne.

Panaeolus Fr. Krnpcnatec. Obr. 97.

Drobné, velmi kehké houbv. Kl. tence masitv. zvoncovitý'.

hygrofanní neb i nehygrofanní, suchý. l}"sý. T. dlouhý, rovný.
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tenký, lámavý. dutý. liez jírstence, ale nkdy v mkidí se slab>'-m ve-

lem, jež na okr. klobouku zanechává zoubk}-. L. kehké, bichaté,

nesbíhavé, v stáí ern skvrnit poprášené. Výtr. veliké, hladké,

citronovité, nq>rhledn erné. Cyst. na ostí nitkovité nelxv pa-
likovité.



iib trochu do huda. nehyj^rc^f.. //(/ okr. kl. s bílými velovými

zoubky. 'Vv. ztuha pímý, rovný, velmi dl.. 2—3 mm ti., lámavý.

ervenav hndý, cliitý. celý útle mrtnat poprášený, pak ale olysalý.

].. dosti husté, vchui sir., k t. zúžené a sbíhav pirostlé, šedé

crn Jiust tckov., na ostí bledé, pak erné. \'ýtr. význan citro-

novité. široké fs bradavkou na obou pólech), neprhledn erné, ve-

liké. 15
— 18 .". Cvst. kivolace nitovité, tupé. nepalikov. Páchne

slab hnojem.

Typický zjev na kravincích po deštích po celé léto, pospolité. P(.> dlouhé,

mvné stopce, zoubkatém, náprstkovitém kl. lehce poznatelná, dosti úhledná

houbika. *

P. papilionaceus Bull. ijyi. K. motýlovitý. Kl. 2—4 cm, dosti

mas., dosti pevný, kitšelov. hrbolatý, rozloš., obyejn zprohýbaný.

liladký, nehygrof., za sucha obyejn polikovit rozpukaný, špinav
blavý, v mládi s velem, záhy mizícím. T. velmi dl.. 2—4 mm ti..

pevný, tuhý, rovný, s praskotem lámavý, bledavý, s nádechem do

hndá, hladký, nahoe poprášený a rýhovaný. L. husté, šir. bich.,

tenké, šir. pirostlé, ern poprášené, na ostí bílé. A''ýtr. nepr-
hledn erné, citronovité. 14— 18.". Cyst. hojn, tlust sloupkov..

palikovité nebo kyjovité.

Xa podobných stanoviskách jako ped. a asto pospolu. Jest vždy vtší

a kl. jiné podoby.

P. retirugis Fr. 1838. ( P. carbonarius Batsch 1786.) K. síiiatý.

Kl. 2—4 cm, dosti mas., dlouho zvoncov., tup hrbol., na okr. cáry

vela ovšený, za vlhka trochu masov nahndlý, v mládí cihlov

hndý, za sucha pobledlý, hust drobn jamkovitý a radiáln žilnat

vrásitý, lysý, hladký, velmi tuhý a pevný. T. dl.. rovný, tuhý, špi-

nav bledavý do ervenava, celý tmavými malinkými šupinkami

posetý, nahoe hrub rýhov. a hust bíle plstnat mrtnatý. L. husté,

šir. bich., k t. obloukovit zúžené, ernošedé s bílým ostím. Výtr.

široce ellipt.. skoro citronovité, nejprv šed olivové, pak erné, ne-

prhledné, 12,
—

15 íi. Cyst. hojné, krátké, s kulatou palikou.
Xa kravincích v lc~ích a hájích dosti ídce. U Mnichovic v kvtnu až

ervenci na nkolika místech.

P. h>grophanus sp. n. K. vláhomilný. \'elikost. i zjev P. canipa-

nul., ale hygrof. a úpln bez vela. K\. 2—4 cm, trvale tup zvon-

cov., tence mas., za vlhka šedohndý, matiiý, lysý, neatomatický,

hust radiáln lítle svraskalý, s prosv. 1. T. veimi dl., 2—3 mm ti.,

rovný, celý mounat mrtnatn'- a nahoe kapkami posetý, temn

hndý, nahoe bledý. L. ši., útlé, široce pirostlé, ale brzo utržené,
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šedavé, pak ern strakaté. Výtr. kulovit citronovité, (kxsplé ne-

prhledn erné, 13
—

15 ft. Cyst. nitkov., kivolaké.

Na starých kravincícli na kraji borového lesa u Hrusické cihchiy, 7, i(;i8.

P. squamulosus sp. n. K. šupinkatý. Kl. 1—2 cm vys. a dole i až

2 cm š., trvale tupé zvoncov., tence mas., hladký, nerýhov., za sucha

skoro kožovitý, blavý, s hojnými odstálými, temné hndými, plo-

chými šupinkami. T. velmi dl., rovný, tuhý, nelámavý, hladký,

lysý. útle vlákn., isté bílý. L. husté, neši., zúžen pisedlé, pak
erné, s bíle bnníýui ostím. Velm žádné. Výtr. kulovité citrono-

vité, nejprv temn hndé, pak neprhledn erné, 8— 10 /». Cyst.

na osti nitovité. Prach výtr. erný.
Ve Stromovce sbírala si. Fricova, 11, 1917. — Jest urit Panaeolus, ale

svou blostí a šupiriatostí velice se od jiných rozeznává.

P. niveus sp. n. K. snéšný. Statná, masitá, velká houba. Kl. 4 až

8 cm, nejprv tup kuželov., pak zvoncov. rozlož, zaoblený, nehrboL,

bez loupavé pokožky, pravid., hladký, lysý, nehygrof., velice mas.,

snéhobílý, bez kruh a pásky. T. dl., 5
—8 mm ti., stejn ti.,

s úzkým kanálkem, zevn blavý, ale uvnit okrový, nahoe po-

mouený a hluboce brázditý. L. nehusté, sir. bich., v mládí šedé,

brzo ale erné s bílým, ostím. Prach výtr. erný. Výtr. sir. ellipt.,

skoro citronovité, nejprv prsvitn šedavé, dosplé neprhledn
erné, 12—16 /<. Cyst. velice krátké, válcov. s kulatou, velkou {)a-

likou. Páchne hnojem.
Xa hnojených záhonech na jae 1918, v botan. zalirad v Praze. A litera-

tue neuvádí se nikde nic podobného.

P. acuminatus Fr. 1838. K. okouitý. Kl. dole 2—3 cm š., 2 cm

vys., trvale kuželov. zvoncov., bez vela, hladký, velmi hygrof., za

vlhka erný, ' za sucha šedohndý s temn hndým temenem, za

vlhka s prosv. 1. pi okr., skoro blanit mas. T. velmi dl., 2—3 mm
ti., elast. pevný, nezlomitelný, v tuhá, rudé hnédá vlákna se tepící,

dole solidní, nahoe s uzounkým kanálkem, celý pomouený. L.

husté, tenké, šir. bich., skoro volné, erné s trochu bledším ostím.

Výtr. typicky citronovité, erné, 12—14 /'. Cyst. nitoAité. liez zá-

pachu.
Na moálovitých, mechatých lukách na podzim u Mnichovic dosti hojná,

vždy pospolit. Nápadná houba. Kl. v prvním mládí jest skoro válcovit zvon-

covitý. Myslím, že Friesiiv druh odpovídá našemu.

P. subbalteatus lik. iS3r). K. lemovaný. Kl. 2—3 cm, mk:e mas.,

rozlož, zvoncov., tup hrbol., asto na okr. lalonatý a na povrchu

trochu jamkovitý až i vrásit?ý, neatomatický, hygrof., lysý, na
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okr. hi>lý (l>ez vela), ervcnoíuidý. za sucha šedavý, mourový,
.v temn hndým temenem. Tv. dl.. rtivný, dutý, kehký, útle vlákn..

Jiladce lesklý. š])inav ervenohndavý. na slalx rýhované špice

poprášený. L. dosti husté, velice útlé, kehké, šir. bich., na okr. kl.

tupé, šir. pii>ojené, ale brzo utržené, u t. zaoblené, konen
ernošeilé, skvrnité, s bílým ostím. Doiž. bez zápachu. \'ýtr. šir.

ellipt.. skoro citronov.. nejpr\" prsvitn hndé, pak neprhledn
erné, 13

—
15 ^/. Cyst. hojné, tup nitovité.

Na mrvených, vlhkých, travnatých místech u cest, na pastvinách a v za-

hradách dosti ídce, jednotliv 5
—

9. ]\Iniclicivicc, Radotín, Strašíce. Jest ne-

sporno, že tento druh tsn piithá k Psíhx". foenisecii, ímž souvislost obou

rod vyznaena.

P. fimicola Fr. 1S21. A', hnojný. Kl. 1V2—3 cm, tence mas., tup
2Voncov. sklen., hladký, nelesklý, \elmi hyg^rof.. za vlhka erno-

hndý, u okr. s tmavší zónou, za sucha hitohndý, bez vela. Tr.

velmi dl.,, 2—3 mm ti., dosti tuhý, elast., s úzkým kanálkem, žluto-

hndý neb mourový, nahoe bíle poprášený. L. šir. bich., u t. úzce

pipojené, tmavohndé, pak erné, na ostí bledé. Prach výtr. erný.

Výtr. šir. ellipt. n^andlov., ernohndé, trochu prsvitné, 12— 14 /*.

Cyst. hojné, dlouze nitkovité, tup zaoblené.

Na mezích, kikách, pastvinách, travinách brzo z jara (4, 5J, vždy v množ-

ství pohromad. Mníchovice, Šárkj', Radotín, Jílové, Slapy atd.

Anellaria Karst. Žltiák.

Menší houby, s kl. obyejn žlutavým, dosti masiým, skoro

polokulovitým, velice slizkým, za sucha hladkým, s dlouhým, rov-

ným, lysým, rourkovitým teném, na nmž jest trvalý prstenec bla-

nit?ý po velu, které spojovalo ten s kloboukem. L. široce bichaté,

rovn uaté, široce pirostlé, pak skvrnit strakaté, s bílým ostím.

Výtr. veliké, citronovité, neprhledn erné. Cyst. na ostí hojné,

nitkovité až nadmuté.
Na výkalech, hnojí, kompostech, u cest v lét po deštích obecné houbj-

o nemnohých druzích, vesms si velmi podobných. Zjevem se r. Panaeolus ne-

podobají a zvlášt mocným prstencem jsou jist co zvláštní rod odchylný. N-
kteí autoi kladou je také k r. Stropharia neb i Psiloc3'be, k nimž ovšem

mají úzké vztahy.

A. semiglobata Batsch 1783. Ž. polokulatý. Kb 2—4 cm, nejprv

polokulatý, pravid., pak rozlož, sklen., tence mas., citrónov bled

slutý, velice slí::ký, za sucha hladký, lesklý. T. velmi dl., 3
—

5 mm
tk, rovný, tuhý, žlutavý, za vlhka slizký, za sucha lesklý, v mládí

prhlednou blankou s kl. spojený, která zanechává široký, útlý
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prsteniec, nad tímto nelesklý, rýhovaný, mrtnatý. T.. velmi sir., ale

rovn nfatc, celou šíkou pirostlé, tmavošedé, ])ak skoro erné se

svtlým ostím, proídlé, kehké. Duž. bledá, slab páchnoucí. Prach

výtr. ernavý. Výtr. ellipt., nejprv fialové, pak temn hndé, 20 až

22 fi. Cyst. nitov., tupé.

v tráv na hnojoných místech, hlavn na koských výkalech v lét po
deštích všude hojná.

A. separata L. 1755. Ž. kroužkovitý. Kl. 2—4 cm, trvale tupé

zvoncov., dosti mas., bledé hlínový, do žlutá nebo hndá, za Alhka

slizký, za sucha hladký, lesklý. T. hily, pod odstálýui blanilým

prstencem slizký, lesklý, dl.. 2—4 mm ti., tuhý, rovný. T.. ernavé,

•strakaté, s bílým ostím, neširoké, obloukovif pipojené. Výtr.

ellipt., 16—22 fi. Cyst. lahvícov.

Na hnojených místech, pastvinách dosti ídce. 8— 10. Mnichovice, Rado-

tín. — Na podobných stanoviskách rostou ješt P. fimiputris Bull., phaluena-

riim Fr. a Icucophuncs Bk. (tento nejmenší), ale celkem vzácn. Z Cech jsem

je posud nemohl zjistiti.

A. stercoraria Fr. 1821. Ž. výkalová. Kl. 2—4 cm, tence mas.,

nejvfýš pravid. poíokulovitý, citrónové žlutý, v stáí do zelenavá,

hladký, lysý, za vlhka velice slizký, nehygrot. T. velmi dl., 4 až

5 mm ti., k basi ztluštlý a zde vodorovné odehnutou hlízou okon-

éený, blavý, až po mizivý, blanitý prstenec houbovitým, slizkýin

velem potažený, pevný, s úzkým kanálkem. L. proídlé, velice sir..

celou šíkou pirostlé, rovné ufaté, šed nachové, tmav poprášcr-é,

s bílým ostím. Výtr. ellipt., s uatou basi, fialové, pak hndé, 20

až 24 fi. Cyst. na ostí i ploše stopkai vakovité, tupé ellipt. Duž.

bledá, bez zápachu.

Na starých kra\-incích v lesích v lét a na podzim dosti hojn. Mnicho-

vice, Radotín, Strašice, Davle.

A. conica sp. n. 2. kuželovitý. Kl. 1—1/2 cm vys. a tolikéž š.,

irvale kušelov., s ostrým, hrotitým temenem, bled žlutavý, hladlcý'.

velmi slizký', nehygrof. T. velmi dl., tenký (1^2 mm), bled žlu-

tavý, uprosted s hlanitým prstencem, pod tímto slizký, nad ním

zrnit mrtnatý. L. husté, sir., sir. pipojené, brzo utržené, bich.,

u t. nejširší, makové šedé, poprášené, na ostí bílé. Výtr. šedav

lilákové. šir. ellipt., 18—22 //. Cyst. drobné, sloupkov., skoro pa-

liokov. Páchne siln asi jako Hyphok epixant.

V tráv u cesty u Božkova po deštích, jednotliv, 8, 1919. — Jest to zna-

tnenitý, lehce ihned od pedešlých rozeznatelný druh.
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d) Rhodosporeae. ervenovýirusné.

Prach výtrusnrý masov nebo ržov ervený, proto jsou lu-

peny v stáí vždy ržov nelx) masov zbarveny. Výtrusy jsou bud

liladké, elliptin nebo kulaté (ale to jen u menšiny rodV bud hra-

naté a ejxDvit ostnité, pod mikroskopem bled ržové. Houby
rzného vzezení, velké, masité i drobné útlé. Zaadil jsem luto

také r. Clitopilus. který jiní autoi jist neprávem kladou k r. Pa-

xillus. Také radno míti na zeteli, že mnohé druhy r. Lepiota a

Crepidotus mívají prach výtrusný ervený a tedy také lupeny

v stáí ervené nebo ržové. Prvé ti rody stojí každý pr") sebe

o samot, kdežto všechny ostatní tvoí pirozenou skupinu.

I. Výtrusy hladké.

A. Lupeny volné, široce bichaté.

R) Ten na basi objata volnou pochvou . . . Volvaria.

b) Ten l>ez pochvy, na paezech a díví . . Pluteus.

B. Lupeny na teni obloukovit sbíJiavé, neširoké . Clitopilus,

JI. Výtrusy Jiraruité až ostnité cepovité.

a) Ten solidn masitý, nebo pozdji vycpaný,

vtší houby Entoloma.

h) Ten chrupavitý, voskovitý nebo tence rour-

kovitý, drobné houby.

«) Lupeny nesbíhavé.

* Klobouk podvinutý, uprosted \maklý a

šupinatý Leptonia.
* Klobouk s okrajem rovným, na teineni

nevmaklý Nolanea,

1^) Lupeny na teni zvolna sbíhavé, klobouk

vyhlubený Eccilia.

c) Klobouk bez ten, excentrick'ý nebo bokem

pisedlý . . Claudopus.

Volvaria Fr. Kukmák. Obr. 98.

Namnoze velké, mkce masité houby, jejichž plodnice jest

v mládí zaobalena pevnou blanou, která pi vyrstání ten se

protrhává a zanechává na basi ten v cípy roztrhanou pošvu

volva"). Kl. jest bez závoje. T. bez prstence. L. široké, bichaté,
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u ten volné. Výtv. elliptiné, hladké, cystidy na ostí i ploše lu-

pen. Prach výtr. ržov} jímž se 1. barví v stáí erven.

Malý celkem rod (asi o 30 dr.) s 13 dr. v Evrop domácími,

jenž dosti upomíná na r. Amanita. \'šechny druhy jsoit jedovaté.

K. r. Volvaría druží se blízce r. Annularia Schulz Í1868), jenž ne-

má žádnou pošvu, ale prstenec jako Lepiota, ale ervené výtrusy

jako Volvaría. Uvádí se 5 dr. z jižnjší Evropy.

Obr. 98. Volvaría Taylori
Eerkl., V. pusilla Per>., v pir.

vel. Zvtš. výtr.

a) Klobouk erný nebo šedý.

V. gloiocephala Cand. 1815. K. rýhovaný. Kl. 4
— 10 cm, mou-

rový, na okr. rýhovaný, slizký, lysý, zvoncov., pak hrl)olaté rozlož.,

mas. T. hndavý, lysý, solidní, delší

pr. kl., I—ly^ cm ti., s pošvou na

basi bíilou nebo šedou, Laloiíatou.

L. bílé, pak masové, sir. bich. \'ýtr.

vejité, 12— 15 /.

Na kompostech, podle cest, v zahradách,

5
—

7. U M. Boleslavi sbíral pan ing. Fr. Kiior.

Jest prý prudce jedovatá a snadno by mohla

býti popletena s A. vaginata.

V. rhodomelas Lasch 1829. A*, na-

sedly. Kl. 5-^8 cm, tup zvon€(')V.

rozlož., nehrbol., na dkr. s 1. za-

oblený, hladký, velmi slizký, šedavý, na temeni nezetelm vrostle

tmiavji šupinkatý, nerýho-v., masitý. T. zdélí pr. kl.. asi i cm ti.,

dol zvolna ztluštlý a na basi pitiskliou pošvou 3
—4lalonou oba-

lený, isté bílý, matný, jakoby pomouený, dosti pevný, šavnaté

mas., solidní. L. husté, velice šir. bicb., u t. volné zaoblené, brzo

masové ržové. Výtr. ržové, šir. ellipt.. 12— 15,". Páchne odporn

hmojem.,
V zahradní zemi v zahrad p. Dvorského v Praze, v ervnu 1020. — Ricken

praví, že roste v bukových lesích, což by naší houb neodpovídalo. Ale popis

autorv se shoduje. — Píbuzná a podobná V. volvacca Bull. má kl. ern

vlákn., suchý, ale jest podobn veliká a roste také na zahradní zemi.

V. Taylori Berkl. 1836. K. Taylorv. Kl. 2—3 cm, tence
^mas^.,

mírn sklen., sotva hrbol., šedý, k okr. rýhov. a trhaný, suchý. T.

zdélí pr. kl., bílý, lysý, obdaný 2—3 velkými, šedavými neb žluto-

hndými laloky volné pošvy. Výtr. tup ellipt., k basi krátce šikmo

stáž., 6—y fi. slab ržové.
^

Na dvoe mezi smetím v Domažlicích v ervnu 1916 sbíral p. uc. Melzer.

Jest to posud málo sbíraný druh.
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v. murinella Uuél. 1882. /\. myší. Kl. 2—y/2 cm, dosti mas.,

šedý. jemn plstnatý, radiáln vláknit^'', suchý, pak olysalý, matný,

zvoncov. sklen., pak rovn rozlož., na okr. zaoblený. Tr. delši pr.

kl.. 2—4 mm ti., rovný. lysý. bílý, útle vlákn., štíhlý, kehký, vy-

cpaný, dole s 3
—

4cipou bílou ])ošvou. L. bílé, pak masov ržové,

velmi sir. bich., n t. volné. Výtr. ellipt., 6—8 /<. bled ržové,

s velký-m tlískem.
\' mechatých, jehlin. lesích vzácn. 5

—
9. U Slaného (Reisn.), Domažlic

(Melzer), Xehušice (Maxim.).

b) Klobouk bílý nebo bledý.

V. speciosa Fr. 181 8. A.'. oká::alý. \'ys., statná houba, kl. 6 až

10 cm. dosti mas., k okr. ale tenký, nejprv tup kuželov. zvoncov.,

pak rovn rozlož., hladký, slizký, lesklý, šedobélavý, uprosted
tmavší. T. nápadn vys., rovnv, od dola nahoru zvolna ztenený,

I
—

3 cm ti., solidní, pevný, bílý, nahoe mrtnatý, dole hladký, na

basi skoro hlízovitý a blanitou pošvou obalený. L. u t. voln za-

oblené, husté, šir.. blavé. pak masov ervené. \'ýtr. ellipt., 12 až

18 ti. Cyst. na ploše i ostí kyjov. tlusté. Duž. bílá, asi jako nahnilé

ovoce i>áchnoucí.

Na hnojené zemi v zahradách, polich, zelnicích po celé léto dosti hojn.
Zábhlice (Mašek), Trója, Podbaba, Mnichovice. Jest jedovatá.

V. bombycina Schff. 1762. K. blovlnný. Velký, mkce mas., kl.

8—20 cm, tup hrbol. rozlož., isté bílý, hedváb, vlákn. šupinatý.

T. zdélí pr. kl, i cm ti., bílý, hladký, na basi širokou, lalonatou,

vlnatou pošvou obalený. L. bílé, pak masové, šir., husté, bich.,

volné. Duž. bílá, chutná. Yýtv. krátce ellipt., 8— 10 ,». Cyst. ky-

jovité.

Na živjxh nebo poražených bucích, topolech, vrbácli, oechách, b— 10.

ídce. Chlum u Ml. Bolaslavi (Knor), Žehušice u áslavi (Maxim.). Raben-

horst tvrdí, že jest jedlá.

V. pusilla Pers. 1799. (\^ parvula Weinm.) K. maliký. V mládí

obaluje 3
—

5chlopná pošva vejitokulov., blavý klobouek, chlopn

jsou bílé, kopinaté. Stopka se s kl. lehce z pochvy vylamuje. Kl.

I cm, blaW-, útle mas., hedváb, vlákn.. slizký, brzo ale suchý,

:zvoincov., pak rozlož., uprosted hrbolatý. Stopka bílá, hedváb., i

až 2 mm ti., skoro rourkov. L. l_>rzo ržové, proídlé, velmi bich.,

volné. \'ýtr. vejitokulov., 5
—6 a. Cyst. velké, baat, široce, za-

oblen lahvicov.

\' tráv na výslunných mezích u Mnichovic jednotliv, 5
—8.
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v. plumulosa Lasch. 1831. K. pýitý. Píbuzný ped., ale dvakrát

vtší, kl. 2 cm, lysý, uprosted šedavý, 1. daleko od t. vetknuté, za

sucha okrové rezavé. Výtr. ellipt., 6 fi. Cyst. veliké, lahvicov. nebo

skoro houslovité.

Na holé zemi mimo les u Smena v záí 1918 ^bíral p. . O. Reisner.

Pluteus Fr. Štitovka.

Namnoze velké, vodnat masité houby, jež rostou vesmés na

paezech a díví. Kl. pravideln sklenutý, asto vrásiý, v mládí

bez vela a kortiny. L. široké, mkké, tenké, zcela volné, brzo nar-
žovlé. Prach výtr. ervený. V^ýtr. kulovité, hladké, naržovlé.

Cyst. na ostí i ploše 1., veliké, vetemovit kyjovité, u nkterých
s 3 háky na konci.

Objevují se po deštích náhle na paezech a zetlelém díví, ale

brzo opt mizí. Mnohé jsou jen zjevy ojedinlými a vzácnými.

Známost hub tchto jest nedostatená. S a c c a r d o uvádí 62 dr.,

ale v nové dob poskytly tropy mnoho nových druhia, což lehce po-

chopitelno, nebo tropické pralesy obsahují množství rzných devin.

Vtšina druhu beztoho vznikla jen vlivem rzné povahy chemické

díeva, na nmž rostou. O tom svdí na p. druhy l'I. violarius

Moss. (Angil.), cinereus Ouél. (Franc), exiguus Pat. (Franc),

praesitabiilis (Bav.), cyanopus Oirél. (Franc), imiilírinellus Som.

(Lap.), tenuiculus Ouél. (Franc), jež v díle Rickenov
scházejí.

a) Kl. hladký, ucvrásitý.

a) Cystidy Juíky no temeni opatené.

PÍ. cervinus Schff. 1762 (A. atricapillus Btsch., A. latus Bolt., A.

Pluteus Pers., A. Neesii Kltsch.). Š. jelení. Statná, mkce šavnat

mas., na listnatých paezech rostoucí houba. Kl. ()— 13 cm, nejprv

zvoncov., pak skoro ploše rozlož., na okr. ro\ný, hladký, skoro

hedváb, lesklý, šedo- a ernohndý, na povrchu konen vláknitý.

L. husté, sir. bich., tenké, mkké, u t. voln zaoblené, nejprv bílé,

pak ržové. T. zdélí pr. kl., i—i^ cm ti., k hoejšku slab zten-

ený, solidní, kehký, bílý, s jemnými tmavšími vlákny na povrchu.

Výtr. hranat okrouhlé, 8—Q ,». Cyst. lahvicov. na ostí i ploše, se

3 zuby dlouhými na konci. Zápach skoro hnojný.

Na trouchnivých paezech v lesích a parcích v.šude po celé léto obecná,

vždy ale jednotliv. Nkdy dosahuje velikých rozn-.r. Jest s-ce jedlá, ale ne-
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chutná a odporná. Tu a tam vyškytá se odrda s 1. na ostí ernými. Není

mn posud jasno, patiTli snad k následujícímu druhu.

Pl. uuibrosus í^ers. I/QS. .^'. stinná. Podobná a píljuzná ped.,

ale tužší, bez zái>achu, kl. temm popelav hndavý, vždy tmav
vláknit šupinkatý, radiaJm vrásitý, na okr. jemn l^rvitý, /. na

osti erné. Cyst. na ploše 2—jzub, lahvicov., na osti ale tup
vakovité. temnou tekutinou naplnné. Ostatn jako ped.

Xa starých paezech vzácn. Na dubových paezech u Dvorc za Lysou,

6, 1914.
— Myslím, že jest to dobrý druh a nikoliv odrda Pl. cerviiius. Ricken

nesprávn píše, že cyst. nemají zub.

Pí. affinis sp. n. S. píbuzná. Kl. 3
—

5 cm, nejprv nízce sklen., pak
rozlož., tence mas., hladký, šedavý, uprosted tmav šupinatý, na

okr. s bílým, blanitým lemem. T. dvakrát delší pr. kl., 3
—

4 mm
ti., na basi sotva ztkištlý, dosti pevný, neprhledný istc bílý, v celé

hoejší polovin odstále hust plstnat chlupatý. J^. husté, bledé,

brzo ržové, volné, šir. bich. Cyst. na ploše peveliké, lahvicov.,

3 háky okonené. Výtr. podlouhle kulov., tlustoblanné, g—10 fi.

Duž. bílá, hnojem páchnoucí.
Na listnatém paezu u Karlštejna, v ervenci 1915. Jest blÍ7ce píbuzný

Pl. Roberti Fr., který ale má míti lysý t.

Pí. pellitus Pers. 1801. Š. bílá. Velikost i tvar Pl. cervinus, kl.

8— 14 cm, tlust mas., rozlož., mírn hrbol., na okr. tupý, ist bílý,

hladce hedváb, lesklý, na temeni nkdy s tmavšími šupinkami. T.
pevný, bílý, solidní, hrub vlákn., dole nkdy tmav šupinkaúý. L.

velmi šir. bich., brzo ržové, u t. zaoblen volné. Výtr. vejito-

kulovité, 7
—8 .«. dokonale oblé. Cyst. veliké, na ostí i ploše, dlouze

vetenovité, na konci s 2 háky. Páchne siln pavkem.
V tráv na ICarlov námstí v srpnu 1917, Veltruský park (Šaf.), Mni-

chovice. — Zde uvedený popis jest zhotoven dle pírody. Nevím, pro Fries

i Ricken praví, že jest bez zápachu.

'

) Cystidy bez hák.

Pí. roseoalbus Fr. 1821. S. ržov bílá. Menší než Pl. cervinus.

Kl. 4—6 cm, vodnat ale tence mas., zvoncov., ^ak rozlož., hladký,

hedváb, vláknit lesklý, na okr. jemn rýhovaný, bílý, ale naršovlý,
na temeni trochu pitiskle šupinkat^. T. sotva cLelší pr. kl., 3 až

4 mm ti., hedváb, vlákn., bílý, jemn poprášený. L. husté, šir. bich.,

volné, ržové. Cyst. lahvicovit vakovité. veliké, bez hák. \^ýtr.

skoro kulaté, 7—8 ,"•

Na paezech v lesích u Jevan v srpnu 1915- — Opt r. 1918. — Popis

Friesúv jest neúplný, ale nepochybuji, že máme zde tentýž druh.
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Pl. puberuius sp. n. Š. pýitá. Kl. 3
—4 cm, zvoncov. sklen., nia-

lounko tup hrbol., hladký, nevrásko\^, košové okrový, ale hndé

šíhaný, místy skoro pitiskle hipinkatý, na temeni tmavší, celý

okrové zrnité mouénatý . T. málo delší pr. kl., 3
—

5 mm ti., šavnat

vlákn., rýhovaný, husté sametové pýitý, špinavé žlutavý. L. husté,

útlé, .velmi šir., 11 t. voln zaoblené, nejprv bledé, pak masov er-

vené. Cyst. na ostí velmi veliké, vakovité nebo lahvicov., žlutavé,

na ploše spoiré, menší, lahvicov. neib válco^v., tupé, bez :hák. Výtr.

vejiitokulov., malé, 5—6/'.

Xa tronclmivém paezu olšovém v údolí Radotínském pod Cliotí, 8, 1918.

Káleží do píbuz. ped., ale velice rozdílný a význaný.

Pl. tiliaceus sp. n. Š. lipová. Kl. i—2 cm, tenký, útlý, ale dosti tuhý,

pravid. nízce sklen., nehrbol., hladký, lysý, radialné vlákn., bílý.

trochu lesklý. Ti. dvalkrát delší pr. kl., oblý, hlaidlký, lysý, dole

trochu ztluštlý, dutý, kehký, bíí,ý, dioile nažloutlý, 2 mm ti. !..

husté, šir. bich., u t. zaoblen volné, bílé, pak masové. V'ýtr. ku-

laté, pfcmalinké, 4 //. Cyst. podlouhle kyjovité, bez ostn.

Na trouchnivém, lipovém paezu u Kekova rybníka u Mnichovic, 9, 1918.

Pl. opponendus Britz. z Bavor zdá se píbuzným, ale autor mí výtr. na 8—9,"-

Pl. aestivus sp. n. Š. letní. Malý, nejvýš kehký, vodnat mas. Kl.

2—3 cm. pravid. zvoncov., lysý, pleov hndavý nebo bledý, hladký,

do dvou tetin hluboce rýhovaný. T. delší pr. kl., 2—3 mm ti., útle

pruhovaný, blavý, vodnatý, na basi hlízovité napuchlý. L. útlé,

bledé, šir., u t. volné. Výtr. klinovité ellipt., skoro neprhledné

hnédé, 6—8 /'. Cyst. na ploše i ostí veliké, kulovit vakovité, n-

které na temeni v špiku zúžené, bez hák.
Na zetlelém dubovém listí v lisUiat. lesích u Jevíka na Morav v er-

venci 1919 sbíral p. u. Bunl. — Jest podobný a píbuzný Pl. semibulbosus,

ale od tohoto i jiných povahou výtrus odchylný.

Pl. leoninus Schaeff. 1762. S. žlutá. Kl. 3—6 cm, tence mas., tup

kuželov. sklen., pak rozlož, a tup hrbol., hladký, jasné citrónové

slutý, v mládí hnédavé sametový. T. delší pr. kl., 3—6 mm ti.,

dosti pevný, dole málo ztluštlý, bledý, dole nkdy nažloutlý, útle

vlákn. L. husté, mkké, šir. bich., volné, bledé, brzo masové, ke

kraji a na ostí žlutavé. Duž. bílá, mkká, bez zápachu. Výtr. kulaté,

6—7 f,. Cyst. na ostí i ploše, kyjovité, vakovité. lu])é nebo šidlo-

vit zašpiatné.
Na trouchnivých paezech všeho druhu, ale také ve vlhké tráv a smeli

v lesích jednotliv a dosti ídce. 5-10. Mám doklady z celých Cech i Morav>.

Jest to krásná a vždy lehce poznatelná houba.
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PÍ. sulphureus sp. n. S". sir()Z'á. Rl. 3 cm, tence mas., rozli)/,., troclni

hrbol., bledavý, ale tmavými, pitisklýjni, útlými šupinkami pokrytý,

uprosted ernohndý. T. cWakrát delší pr. kl., 3
—4 mm ti., na

basi trochu hlíznatý, hladký, lysý, vodnat mas., vlákn., pevné elast.,

nezlomitelný, žlutý. L. husté, sir., tenké. sir. pirostlé a krátce sbi-

havé, citrónov sluté. Výtr. vejitokulov., s velkým tliskem, bez-

barvé, 4—5 .". C}'st. jsem nepozoroval žádné.

V jediném kusu v teplých svtlých dubinách u Roblína v ervenci I9if>.

Zdá se, že se ode všech druh znan odchyluje, ale musí se dále sledovati.

V mém roztoku se žlutá barva ztráci, 1. i t. blednou.

Pl. semibulbosus Lasch. 183Ó. Š. iilíznatá. Gracilni, malá, útlá.

Kl. I—2 cm, dlouho polokulat sklen., pak rozlož., tence mas.,

jemn mrtnat šupinkatý, as do poloviny hluboce husté rýhovaný,.

l)led pleový, na temeni trochu tmavší. T. dvakrát delši pr. kl.,

I
—2 mm ti., bílý, jemn rýhov. a husté pýitý, rourkov., kehký,
na basi hlizovité napuchlý. L. volné, šir. bich., masov ervené, se

svtlým ostím. Výtr. kulov., 3
—6 u. Cyst. na ploše i ostí veliké,

nadmut lahvicov., tupé, bez hák.
Na trouchnivých listn. paezech u Sv. Ivana, Karlštejna a Roblína v lét

jednotliv a dosti vzácn. 5
—

9.

Pl. stylobates sp. n. Š. pisedlá. Velice gracilni, bílá. Kl. i— 1^2

cm. pravid. oble sklen., lysý, v mládí jakoby peijtlými, tmavými

šupinkami posetý, hladký, ale matný, do V.-, hrubé brázditý a tu pru-

sz'it)ié blanitý, ostatn mas. solidní, konen bled naržovlý, na

temeni trochu okrový. T. dl., teninký (i mm), bílý. rovn»ý, skeln

prsvitný, rýhov. a poprášené mrtnatý, na basi k terovité, brvité

desce pisedlý. L. dosti husté, útlé, šir. bich., u t. zaoblen volné.

\'ýtr. kulov., 5
—

y ft. cyst. veliké, vakovité, bez hák.
Xa bukových paezech v buinách Jevanských vzácn, ale každý rok, 7

—
9.

Jest píbuzná ped., ale rozdílná. Destika na basi t. pipomíná druh Mycena

stylobates.

b) Kl. radiáln vrásitý, nkdy chlupatý.

a) /\7. chlupatý nebo plyšov zrnekatý.

Pl. praestabllis Britz. 1894. Š. plyšová. Asi jako Pl. nanus, vodnat
mkce mas. Kl. 4—5 cm, sklenuté rozlož., tup hrbol., na temeni

s hrubými, ernohndými vráskami, ostatn matn ernolindé ply-

šov zrnekatý, pi okr. sotva znateln rýhov. T. delší pr. kl., 4 až

5 nmi ti., bílý, rýhov., celý jemn tmav tekovaný, mkce mas.



L. husté, velmi sir. bich., blostné, volné, pak ržo\c. Vxiw >koro

kulaté, ržové. O—8 ,». Cyst. na ostí i ploše kyjoivit vakovité. za-

oblené, veliké, bez hák. Bez zápachu.
Xa trouchnivém borovém pražci v naší zahrad v Mnichovicích, 8, igjo.

Britzelmaycnn' popis výborn se s naší houbou shoduje. Kl. neni plstnatý,

nýbrž plyšov liusté zrnekatý, jen na temeni hrub rugosní, ostatn hhidký.
Znám posud jen z Bavorska.

PÍ. granulatus Bres. 1881. Š. zrnitá. Kl. 3—4 cm, hndavý až ple-

ov naržovélý, skoro plochý, tup hrbol., tence mas., hluboce aš

do -/, rýhov., obyejn s temnými zrnecky, hyf^rof. T. l)ílý, pr-
svitný, skoro rýhov., 2—4 mm ti., rourkov., skoro koenujíci, široce

smákly. L. blavé, pak masové, s brvitým ostím, husté, šir.. u t.

i okr. zaoblené. Výtr. kulaté, 6—/^t/. cyst. vetenovité.
Na topolovém paezu u silnice v Zalioanech u Domažlic sbíral v er-

venci 1916 p. u. Melser. Autor udává svj druh z paez jehlin. u Tridentu.

Pl. inflatus sp. n. Š. nadutá. Drobný, útlý. Kl. i— i\'-z cm, zvoncov.

sklen., pak rozlož., sotva hrbol., hndý, uprosted skoro erný, suchý,

nerýhovaniý, hust plyšov zrnekatý. T. útlý, dlouhý, 2 mm ti.,

bílý, spoe tmav zrnekatý. L. husté, velmi Šir. bich., bílé. záliy

ržové. \'ýtv. kulov., tlustoblanné, 7
—

8/(, cyst. pouze na (.sti. tup
vakovit baaté.

Na starých paezech habrových nad údolím Radotínským, 8, 11115.

/i) /v7. lysý.

Pí. chrysophaeus Schff. 1770. S. zlatová. Kl. 3
—

4 cm, pak r.jvne

rozlož., nehrbol., šavinat tenoe mas., skoiicov hndý, celý jemn
vrásitý, na okr. prsvitn árkov. T. dvakrát delší i)r. kl., 3

—
4 mm

ti., na basi skoro hlizovit ztluštlý, jemn rýhov., hladký. lesklý,

šavnatý, dutý, kehký, bled žlutý. L. proídlé, velmi šir. l)ich.,

nejprv bledé, pak masové, volné. Duž. páchne hnujem. Yýiw kulov.,

7
—8,, c\'st. na ploše veliké, tup kyjovité až lalnici)\ité, l)ez zoubk.

Na dubových paezech u Karlštejna, 7, 1915, Knblin, Slivcncc. Ciiuclile

(R), Hvzda, Koso.

Pl. phlebopliorus Dittm. 1817. .š". sítnatá. Menší, teneji mas., kl.

3
—

5 cm, brzo rozlož., obyejn s nasazeným hrbolkem, hrid? sío-

vit radiáln vrásitý, matn mourov nahndlý, asto v radiální

tmavé pruhy na bílé pd roztrhaný. Tv. málo delší i)r. kl., 3
—

5 mm
ti., tuhý, bílý, Jdadký, vlákn., dole mírn ztluštlý. L. husté, tenké,

velmi šir. bich., bílé, ale brzo ržové, u t. voln zaoblené. \^ýtr.
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viitukulov.. riJŽ«"'vé. 7
—8 ». Cyst. na ostí kyjovité. se zaitbleaým

zú/eným temenem.

\' hal)rinách n:i paezech u Karlštejna vzácn. 7, 1920. Nedostatkem žluté

barxy od I', naniis lehce rozeznatelnj'.

Pl. nanus Pers. 1801. Š. nízká. Celá houba šavnat mas., konen
voclnat se rozplývající, kl. 3

—
5 cm, sklen, rozlož., tupý, tence mas.,

hncclý. paprskovité sífkovan svraskalý. T. slutý, lysý, hladký, zdélí

pr. kl.. 4—8 mm ti., solidní, tuhý, rýhovau vláknitý, dosti kehký.

L. bledé sluté, velmi sir. bich., u t. zaoblen voln, konen na-

hndle ervenavé. Výtr. kulaté, 6—7 ,". cyst. peveliké, nadmut

kyjovité, bezzubé.

Na paezech dubových a bezových vzácn. Nad Chuchlí v ervnu 1914

(Slad.), Karlštejn, Koblín.

Pl. saliclnus Pers. 1801. Š. vrbová. Kl. 3
—4 cm, šavnat tence

mas., pak rozlož., nehrbol, ocelov šedomodravý až i do hndavá,

uprosted temný a velice hrubé svraskalý, k okr. prsvitné árkov.

T. delší pr. kl., 3
—4 mm ti., nahoe smákly, rýhov. a útle mrtnatý,

bélavý, ale modravé nabéhlý, pak dutý. L. proídlé, velmi šir. bich.,

volné, bledé, potom masové. Výtr. kulov., 8— 10 [i, cyst. vakovit

tupé.

Na paezu v lesích u Karlštejna v ervenci 1915. — Jinak udává se na

vrbách a olších. — Na olšovém paezu u Hrusic sbíral jsem formu trochu

odchj-lnou, menší, s kl. skoro hrbol., až do Yz hrub rýhov., s t. tenim, skeln

bílým, namodralým, s výtr. 6—8 M-

Pl. Sternbergii sp. n. Š. Sternbergova. Maliká, vihledná. Kl.

I—1>4 cm, blan. mas., zvoncov. sklen., nízce tup hbol., linédý, na

povrchu velmi rugosní, lysý, prsvitný. T. delší pr. kl.. 2 mm ti.,

útlý, prsvitný, žlutý, hladký''. L. husté, šir. bich., u t. zaoblen

volné, bílé, brzo ržové. Výtr. kulaté, tenkoblanné, 7
—8 ii. Cyst.

pouze na ostí, veliké, tup zaoblen baaté.

Na topolovém paezu v údolí Radotínském u Cikánky, každý rok od kvtna

do ervence. — Vnuji jej šlechetnému zakladateli Musea, hrab. Kasty. Stern-

Pl. Reisneri sp. n. Š. Rcisnerova. Kl. 2—3 cm, blanit a prsvitn
mas., brzo rovn rozlož., úpln lysý, matný, šedé hnédavý, uprosted
se sífovitými vyniklými vráskami, na okr. útle rýhovaný, s prosv. 1.

T. málo delší pr. kl., 2—3 mm ti., k substrátu bílými vlásky pi-

sedlý, na basi neztluštlý, rourko\'itý.- isté bílý, vláknité pruhovaný.
nahoe trochu poprášený, kehký. L. dosti husté, útlé, šir. bich.,

u t. voln zaoblené, brzo ržové. \'ýtr. skoro kulov., tlustoblanné.
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7—8 \í. cyst. na ostí veliké, tup vakovité, mnohé ale v tenk<3u,

dlouhou, ostrou špiku protažené.

Na odumelé lodyze ostružin ve vlhké rokli u Slivence, jednotliv, 5, 1918,

ve spolenosti pítele, p. . O. Reísnera. Jest zajisté píbuzný PÍ. phlebophorus

Dittm., ale tento má vrásky až k okr. kl. a nerýhov. kl., n-imo to roste na

kmenech a paezech. — \^ ervenci 1919 sbíral jsem tutéž lioubu v naší za-

hrad v Mnichovicích, v mechu mezi travou, patrn z odumelé lodyhy njaké

tyliny. Tato mla t. trochu mrtnatý a nahoe modrav nabhly.

PÍ. excentricus sp. n. S. výsícdni. Kl. i—2 cm, tence mas., velmi

hygrof., s prosv. 1., až k temeni mlce rýhov., kolem temene hrub
radiáln vráskovaný, lysý, smutn hndavý, vždy velice excentrický.

T. dl.. I— 1V2 mm ti., bílý, skeln prsvitný, lysý. L. velmi proídlé,

velmi tlusté, široké a široce pirostlé, skoro sbíhavé. 1)ilé, jakoby

poprášené. A''ýtr. veliké, vejitokulov., k basi šikmo^ stáž., 12— 16 a.

Cyst. na ostí i ploše, z'eliké, kyjovité, ua temeni sploštile hlavaté,

hndavé, trochu rugosní.

Na bukových paezech v starých buinách u Mouchnice (Korj'any) na

Morav v íjnu 1918 sbíral p. pro. Sladký. — Druh tento odchyluje se vlastn

ode všech ostatních pirostlými 1., velikými výtrusy a utváenim cystid.

Clitopilus Fr. Mechovka. Obr. 99.

Vtší, masité, aromatické houby, s kl. pravidelným, na okraji

dlouho podvinutým, konen nálevkovitým, nehygrofanním. L.

husté, tenké, na teni sbíhavé, bílé, šedé, konen ržové. Výtrusy

hladké, elliptíné neb skoro kulaté, ržové.

Rod na rzná místa kladený, ale dle mého pesvdení jen do

píbuzenstva rodu Pluteus a Entoloma píslušný.

Cl. Prunulus Scop. 1772. (Ag. pallidus Sow., Ag. obesus Hatsch,

Ag. SoAverbi Krombh.) M. bílá. V trsech i jednotliv, kl. 4—10 cm,

mkce mas., v mládí s okr. podvin., matným, nízce sklen., pak roz-

lož, až skoro nálevkov., hladkn;^, za vlhka slizký, s poátku nasedly,

pak bílý, vždy trochu výstedný. T. pomrn tenký (4—10 mm),

krátký, bílý. do kl. zvolna rozšíený. L. útlé, husté, dosti úzké, da-

leko na t. sbíhavé, nejprv bílé, pak svtle ršové. Duž. bílá, mkká,

nemnlivá, siln moun, píjemn vonná. \'ýtr. vetenovit ellipt.,

hladké, k basi stáž., s 3 podélnými brázdami, 10—13."- Cyst. dlouze

nitkovité, tupé.

A'e vlhké tráv a mechu podle kraj lesních, na lesních lukách, ráda ve

spoleností ryzc v mladých smrinách, vždy pospolit a po celé léto až do

zimy, z rovin až do ht-r všude obecná. Jest výborná jedlá houba a snadno se po-

znává po zvláštní vní a ržových 1.
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Cl. muiululiis Lasch i8j(). M. istil iiá. Kl. lepista l-'r.. A. alnta-

ceus Hatsch.) Kl. 3
—

5 cm. roviK- sklen., na i-kr. dlouho podvin.,

tlust nias.. hladk^^, isté bílý, suchý, na nkr. jenin i)\'nt\'. T. sotva

delší pr. kl., na basi niál.> zlluštlý. asi 1 cm ... bílý, lysý, hladký,

naho^e jemn i)ýntý. L. i'clini hiisic, úzké, krátce sbíhavé. bílé, ale

brzo .'> ihklccJu-in r//i:;7'v;//. \'ytr. knlu\-., vejité. 7
—8 \i. Voní

ovocn.
\' lesích, v snicti nebo listí, s nimž spojuje se vystoupavým myceliem.

Vziícn. 8— iT. \' Kaiiickéni údolí, Karlštejn, n TTrusické ciheln}'.

CI. undatus Fr. 1838. M. i-rnošcdá. Kl. 3
—

4 cm, mírn sklen.,

v stáí skoro nále\'kov. vmáklý, asto ne])ra\id., mkce a kehce

Obr. 99. Clitopilus Prunulus Scop. Slab zmcnš.

mas.. tmai' šedý, až nkdy ernošedý a skoro kruhatý, hladký^

lesklý. T. asi zdélí pr. kl.. 3
—

4 mm ti., asto zahniitý. .špinav šedo-

hndrý, elast. mkký, v kl. zvoLna pecházející. L. ernošedé, ihusté..

tenké, zvolna sbíhavé. Duž. špinav blavá, píjeiim oz'ocii Z'onná.

Výtr. žlutohndé, skoro kulaté, 6—7 11.

^Y•znaná houba pro suchou, stopni formaci na vyprahlých vápencových

skalách v okolí Prahy, Radolina, Karlštejna, mimu les. 8—<)• Pipomíná po-

nkud šedé Clitocyb)', ale jest mkce mas. a jinak aromatická.

Entoloma Fr. Závojenka Obr. 100.

Pouze pozemní, dosti veliké houb}-, s kl. ])ravidehiým, mkce
masitým, v mládí na okraji podvinutým, s t. namnoze silným, so-

lidním (nikoliv rourkoviým). L. u ten úhlem vykrojené nebo pi-
rostlé, brzo ržové. \'ýtr. hranaté. Závoj žádný. Pomakány voní

siln zvláštním aromátem.
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Nevelký rod. RicIcl-ii uvíuVi ze stední I-'\r(ijiy jd dr., Cooke ale

jen z Anglie popisuje o i6 dr. více. Xtšina jich jest si velmi p<^-

dobná. eské pojmen()\áni jest jist nevhodné, když tu závoj není

vvvinut.

Olir. 100. Entoloma clypeatum J>. ."^lab zmn-
Dle \laxini<i\ie.

a) Druhy vicc lucii namodrale.

E. griseocyaneum Fr. 1821. Z. šedomodrá. Kl. 2—5 cm, tence

mas., tupé zvoncov., i>ak sklen, rozlož., nehygro., nejprv svtle

šedtý s modravým odstínem, pak šedoihndavý. lesklý, pntiskle

eírobu šupinkatý. T. z>chni (JI., rigidní. 2—5 mm ti., pak dutý, oce-

lové fialový, lámavý, dole sotva ztlustlý. L. velmi sir., pirostlé,
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ale brzo utržené, nejprv blavé, pak ržové. \'ýtr. podlouhlé, 5 a
jhranné. 10— 12 [a. Bez zápachu.

V tráv na pahorcích a pastvinách ve spolenosti Lcptonii všude v ervenci

a srpnu po deštích hojná. Zjevem se od všech násl. znan liši.

E. niadidum Fr. 1836. Z. vlhká. Kl. 4
—6 cm. dosti pevn a tlust

mas., rozlož, s nízkým, tupým hrbolem, nehygrof.. suchý, lysý,

šmoJkov modrý, ale asto s bledšími skvrnami, radiáln hrub-

svraskalý. T. zdélí pr. kl., asi i cm ti., rovný. tuhý. stejn ti., so-

lidní, hladce vlákn., hladký, modrý, dole bledší. L. husté, tenké, ši-

rokým úhlem odsedlé, šir. bich., bílé, pak ržové. Výtr. tupé hra-

nat kulcv.. 8 li. Duž. páchne odporn.
i\a vllikých, mechatých lukách, jednotliv a vzácn. Na le-ní louce

(.Trollius, Lycop. caud.) pod Koženým vrchem u Hrusické cihelny. — Krásná,,

nápadná houba.

b) Druhy blavé uch šcdavé a šedohndé.

E. sericeura Bull. 1788. Z. hedvábná. Kl. 2—4 cm, dosti mas.,

sklen, rozlož., s okr. podvin.. hladký, lysý, hygrof.. za vlhka écrno-

šedohndavý, hedváb. lesklý, na okr. s prosv. 1., za sucha bledší. T.
sotva delší pr. kl.. 4

—6 mm ti., šedohndavý, lesklý, hladký, vlákn.,

dosti kehk'ý, pak rourkov. I., husté, úzkým úhlem vykroj., blavé,

pak ervenavé. Duž. dosti vodnatá, siln moukou páchnoucí. Výtr.

isodiametrické, hranaté, 8—911.

Ve vlhké tráv v let po de.štích, vždy v houfech, ale nepiliš hojná. Mni-

chovice, .Struhaov, Radotín, Kr, Chuchle.

E. nidorosum Fr. 1836. Z. páchnoucí, Kl. 5
—8 cm. tence mas., na

okr. velmi tenký, prsvitný a asto lalonatý, ploše sklen., hygrof.,

šedav žemlový, hladký, hedváb, lesklý, s prosv. 1. T. mnohem delší

pr. kl.. 4— 10 mm ti., dol asto ztenený, bílý, hedváb, lesklý,

vlákn.. nkdy pokruttcený, brzo dutý. kehký. L. dosti proídlé, šir.,

u t. vykroj, a trochu sbíhavé, tenké, brzo ržové. Výtr. isodia-

metr., tup hranaté, 9—lo u. Páchne odporn pavkem.
V listnatých hájích, obyejn v houfech, pod osykami, topoly, habry, lipami

všude v let rozšíena, ale nikoliv obecná. Pronikavým zápachem lehce pozna-
tclná.

E. prunuloides Fr. 1836. Z. inechovkovitá. Kl. 4—7 cm, dosti

mas., kuželov. zvoncov., pak rozlož, s tupým hrbolem, hladký,

lesklý, nažloutle nebo žemlov neist blavý, slizký, nevláknitý. T.
delší pr. kl.. asi i cm ti., hladký, lysý, elast. pevný, solidní, isté

bílý, asto excentrický. L. husté, tenké, šir. bich., u t. hlul:)Oce vy-
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kroj., ist bílé, ale brzo ržové. Voní silné moukou jako mechovka.

Výtr. skoro kulov., slab hranaté, 6—7 ji.

Vždy mimo les, na slunných, kovitych a travnatých pahorcích pozd
v let a na podzim, dcsti ídce. U Mnichovic sem tam. Jest menší než násl.,

s kl. více kuželov. Bledou (nikoliv šedou) barvou se od tohoto hned liší.

E. rhodopolium Fr. 1821. Z. vmáklá. Velikost a podoba úpln
E. clypeat. Kl. 4—8 cm, dosti mas., neprav, sklen., pak rozlož., ko-

nen vyhlubený, na okr. tupý, trhaný, asto excentrický, šedé oli-

vový, mastn lesklý, za sucha šedavý. T. asi zdélí pr. kl., válcov.,

vlákn., I—2 cm ti., bílý, nahoe pomouený. L. husté, šir., hlulx)-

kým úhlem vykroj., slabounce sbíhavé, bílé, pak ržové. Výtr. í>o-

diametr., oste hranaté. 8— 10 [i. Bez zápachu, ale rozemnuta

páchne moun.
Význaná houba v teplých hájích, v hustých habinách, pod lískami v let

(7—9) všude dosti hojná. Nkdy v trsech, ale také jednotliv. \' píbuzenstvu
tomto zdá se, že vládne zmatek u autor. Není na p. jasno, co iníní Schroter

svým E. hydrogrammum Bull., k nmuž klade co synonyma E. repandum Bolt.

a E. llexuosum Schuh.

E. clypeatum L. 1755. (A. fertílis A. S., A. phonospermus Bull.)

Z. jarní. Namnoze v trsech po 2—^ kl. 4— 10 cm, zvoncov. kuže-

lov., pak rozlož, s tupým hrbolem, asto lalonatý, dosti mas., s okr.

velmi ostrým, hygrof., šcdav hclavý až i bílý, hladký, lesklý, tmav
hust BÍhaný. T. zdélí pr. kl., i—2 cm ti., válcov., dole neztluštlý,

asto prohnutý, ist hily, hedváb, vlákn., pevný, solidní. L. husté,

šir. bich., skoro trochu zubaté, u t. hluboce vykroj., bílé, pak na-

ršovlé. Prach výtr. oihlov ervený. Výtr. isodiam., tup
5
—6hranné, 8—10 \í. Ro-zemnuta z'jní siln moukou.

Objevuje se zpravidla v kvtnu a ervnu v houfech pod trnkami a švest-

kami v zahradách, u silnic, na stráních, vždy mimo les. Jest dobrá, jedlá houba

a lid ji sbírá pod jménem >poJtrnky«. Ovšem nkde ji zamují za májovku.

Také hojn na Pražském trhu.

E. majale Fr. 1821. Z. májová.' Ve všem ped. podobná a také

v kvtnu se objevující, liší se ale o nco menší postavou, kl. více

kuželov., vždy celým, temn mourov nebo skoicov hndým, hlad-

kým, nežíhaným, pak rozlož, a zetelnji hrbolaým, teném tužším,

hrubji vláknitým a asto pokrouceným, 1. jinak bílými (jakoby do

máslovaV Výtr. stejné. Voní podobn a jest také jedlá.

Nikdy pod švestkami, nýbrž pod hlohy, jablonmi a jinými listn. stromy.

V okolí Pražském dosti hojná (Strahov, Petín, Stromovka, Hvzda, Kladno).

Pries praví, že roste v jehlin. lesích, což bude asi omyl. Britzelmayer popisuje

ješt jednu píbuznou a podobnoti E. apnle z Bavor, která ale má t. hndý a
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takc 1. nalindlé. Kl. F.. majalc b}'vá nkdy Iirub radiáln jamkovité svraskalý

a t. piminkánini trochu erná. Xa rozdíl od podtrnky navrhuji, abj' se popu-

lárn jmenovala »hloženka«.

E. lividum líull. 1787. (A. sinuatns var. cavipes Lasch.) Z. z'l{há.

Statná, tvrd kompaktní houba. Kl. 7
—

15 cm, asto lalonat /.pro-

hýbaný, nízce sklen., na okr. dlouho podvin., lysý. nehyg-rof.,

hladko", suchý, hlošedavý, jakoby ojínný, s tmavšími žílkami. T.
mohutný, tvrdý, 3

—
4 cm ti., nahoru zúžený, bílý. hrub vl.ákn.,

hladký, pod kl. útle mrtnatý. L. proídlé, úzké, tenké, u t. voln

zaoblené, nejprv bledé žluté, pak šedé krmové, konen naerve-

nalé. Duž. bílá, rozemnuta tricholomov vonná. \'ýtr. isodiametr.

hranaté, v stopeku stáž., 10 |i.

V starých lesích listna., hlavn buinách všude vzácn. 8, 9. U Hrusické

cihelny pod duby, v dubinách u sv. Ivana (Špaek), Boubín (K.). — Veliká

houba, zjevu Tricholoma, což i aroma potvrzuje, ale výtr. jsou jinaké. Pova-

žuje se za jedovatou.

E. speculum Fr. 1867. Z. bledá. Alnuhem menší než E. clyp. Kl.

3
—

5 cm, tence mas., oste ktiželov., pak rozlož, s ostrým hrbol..

asto nepravid. lalonatý, na okr. dlouho podvin., hygrof.. vodnat

šedavý s prosv. 1. pi okr., za sucha isté bílý, stíbité lesklý. T.
bílý, stejn ti. (3

—
5 mm\ hrubé hluboce rýhov., asto smákly,

tvrd tuhý, pak dutý. L. dosti proídlé, sir. bich., isté bílé, pak

ržové, u t. volné, trcjchu zubaté. \'ýtr. podlouhlé, oste hranaté,

veliké, 12— 14 \í.

\ hájích a kovínách, na travnatých, výslunných pahorcích dosti vzácn.

7— 9. Mnichovice, .'^truhaov, Zvánovice, íany, Benešov.

E. porphyrophaeum Fr. 1867. (E. phaeocephalum Bull.) Z. šedo-

hnédá. Statná, velká, šedá houba. Kl. 5
—8 cm, dosti mas., zvoncov.,

v dlouhý hrbol kuželovité sušený, suchý, nehygrof., lysý. ale jem-

nými vlák}iy na povrchu protkaný a zrnekatý, trochu lesklý,

snadno se trhající, šedý, s tonem hnédavým. T, dvakrát delší pr.

kl., rigidné rovný, stejné ti. (i cm), vlákn., hladký, šeý. L. husté,

bich., u t. voln zaoblené, neist šedavé, nestejné šir. a hrubé vy-

krajvané nerovné, konen ervené. Duž. bílá, slab píjemn
vonná. Výtr. podlouhlé, hranaté, 8—9 jí.

Jednotliv, ale pospolit na vlhkých, mechatých lukách, vzácn. V záí

1918 na louce u Kunic. Podobá se velké Tricholom (T. terr.), Kl. jako i t.

jeví vespod odstín fialový. Pi zlomení ten loupe se pentlicovit vrchní kra.

E. involutum sp. n. Z. podvinntá. Zjev a velik. E. sericeum. Kl.

2—3 cm, tence mas., kehký, hladký, lysý, hedváb, lesklý, velice

hygrof.. za vlhka tmavé olivové hnédý. za sucha bledý, uprosted
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^iluhokr^ íi:::cc iii'ilrT'ki)-c'ifý. s dkr. (lloiilm pi xlvin. '!'r. dl.. 2—3 mm
ti., kehký, vlákn., lysý (i nahoe), jako kl. zbarvený. L. proidlé,

•šir., celou šíkou pirostlé a krátce .sbihavé. popelavé. pak naerve-
nalé. útlé. Výtr. hranaté, 7

—8 \i na ]ie(llouhých steri.y-matech

pouze T—2 na basidiích.

\ travé v liújich u Roblína (vápno). 7, 1918. Zjev vipln Xolaiiei, ale kl.

.na okr. podvinuíý.

Leptonia Fr. Trávnika. (Jhr. loi.

Drobné, v horkém let mezi travou na pahiyrcich a pastvinách,

ideji na paezech rostoucí houbv. Kl. pravidelný, na temeni ást.)

vmáklý, tence, ale ztuha masiý, asto drobné šupinkatý, na okraji

>

Obr. 101. I. Leptonia xanthopa Vel., v pir. vel.. 2. L. serrulata Fr., v i>íir.

vel., v prezu a zvtš. výtr., 3. L. brunnea \'el., jako ped., 4. L. lampropus
Fr., v pir. vel., mladší stadium a zvtš. vytr., 5. L. cocles Fr. Zvtš. basidie a cyst.

v mládí podvinutý. T. tenký, dlouhý, hladký, rohovíte chrupav-

itý, s pra.skotem lámavý, s úzkým, liílou dení vyplnným kanál-

kem, na basí lulou plstí obalený, u nmohých druhu nahoe ern
tekoivaný. L. brzo ržové, nesbíhavé, u mnohých na zubatém ostí

•erné. Zevnjškem se nkteré druh}- neliší od r. Nolanea. \^''tr.

hranaté.

A yjma nkolik paezových drtdiú rostou skoro \-esms na

sluncem vyhívaných, travnatých a vesovinných pahorcích, strá-

ních a pastvinách, A-ždy" brzo po dešti, obyejné více druhu dohro-

mady, takže neznalci s poátku velkou nesnáz ]>úsobi je rozezná-
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váti. ešti niykologové zavedli jméno rodové »nženka«. ale naše

]K)jmen<ivání »trávnika« jest vhodnjší. Jest to dosti obsáhlý rod

l Kicken a Fries uvádjí 24 dr.). který by zasloužil podrobného

zpracdvání. Zvláš ozdobné a lehce poznatelné jsou druli}' m^dré.

a) Pruhy hile, selené neb žlutavé (aspo ten).

L. sericella Fr. 1821. (A. inodorus Bull.. A. moUiusculu-- Lasch.)

T. hedvábná. Kl. 2—3 crn, tence mas., tup zvoncov., dosti pevný,

pak rozlož., bílý, nkdy uprosted nažloutlý, hedvábné lesklý,

hladký, na okr. podvin. T. dl., 2—3 mm ti., dutý, pevný, voskové

bílý, hladký, nahoe pomouený. v pásky se trhající. L. bílé. pak

ržové, proídlé, široce pirostlé, ale nesbíhavé. AXtr. tup obranné,

9
— 10 n.

Na pastvinách mezi travou v srpnu a ervenci dosti hojn. Lehce pozna-

telny drul).

L. aurea sp. n. T. zlatá. Drobná, kl. i— lYi cm. nejprv tupé zvon-

cov., pak rovn rozlož., nehrboL, tence mas., datov httý. upro-

sted oranžo7'ý, vwfný, drobn odstále supinkatý. T. pevný, rovný,

I
—2 mm ti., lysý. hladký, bílý nebo žlutaW'. L. proídlé, sir. bich..

pirostlé, bílé, pak svtle ržové. \Atr. po.ouhlé, oste hranaté,

10 [i.

V tráv na výslunném míst v lesích Jevanských. 7, 1918.
— .socva as

stejná s L. stric. var. sublutescens Fr. Jinak v litcratui^e nenalézám nieho po-

dobného.

L. chloropolía Fr. 1867. T. lutomodrá. Kl. t>2—2V2 cm, tence

mas., tup zvoncov. sklen., na temeni ern supinkatý, ostatn

hladký, lesklý. Jinst temn árkovaný, hygrof., šedavý do hndá.
T. pedl., 2—3 mm ti., rourkov., rovný, dosti pevný, hladký, na-

modrale žlutavý. L. bledé, brzo ržové, šir. pirostlé a krátce sbí-

havé, útlé. Duž. zelenavá, sotva vonná. \'ýtr. 5
—óhranné, veliké,

12— T4 ^l.

Xa slunných, mateídouškových pahorcích u Mnichovic spoe. 7, 8.

h) Druhy modré (aspo ten).

L. euchroa Pers. i8ot. 7\ modrá. Trsnatá, celá šmolkov modrá,
kl. 2—4 cm, tence mas., rozlož, s ponkud vmáklým stedem,

lesklý, suchý, odstálými šupinkami posetý. T. 3—4krát delší pr.

kl., 3
—4 mm ti., dutý, snadno podél trhavý, hrub rýhované vlákn.,

na konci odstále mode šttinkatý. F. skoro proídlé, šir. bich., ši.

pirostlé, modré, s nezubatým ostím. Dtiž. modravá, siln tricho-

lomov vonná. Výtr. hranaté, dole v špiku stáž., 10
\s..
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Na trouchnivých paezech listn. strom vzácn. 7—9. U Hrusické ci-

helny, Kunic, Kutné Hory (olše). ^ Nádherná houba, ostatním Leptoniím ne-

podobná, také trsnatým vzrstem a stanoviskem rozdílná.

L. serrulata Fr. 1821. ( L. serrula Pers.. .\. cnlunibinus I5ull.).

T. pilovitá. Kl. I
—

3 cm. ztuha mas., trvale skloíiif cvoiícor., na

temeni jamkovité vmáklý, na okr. tupý, ernomodrý, velice mastn
lesklý, hladký, hladce vláknit šupinkatý, za sucha vláknit trhaný.
T. velmi cil.. 2—3 mm ti., tence rourkov., elast. pevný, erno-

modrý, na basi bíle plstnatý, na konci spoe ern zrnitý. L. ne-

stejn šir., u t. nejširší, šir. pirostlé, ale pak utržené, šedocervené,
s erným ostnit zubatým ostím (zuby tyto tvoeny jsou splete-

nými, modrými hyfami), v mládí blomodré. Výtr. podlouhle hra-

naté, 9
— 1 1 !i. Duž. modrá, nevonná.

Na travnatých pahorcích v let všeobecn rozšíený, nápadný druh. 8, 9.

L. chalybaea Pers. 1801. T. oeelozm. Kl. 2—4 cm, ztuha mas.,

pravid. brzo sklen, rozlož., jt úzce podvin. okr., ernomodrý, ko-

nen do hndá, brzo hrvib šupinkatý, nerýhctv.. sotva hygrof., na

temeni s malou jamkou. T. dl., 2—3 mm ti., rohovíte pevný, s pra-

skotem lámavý, s lízkým bílým kanálkem, asto smákly, hladkV',

ocelov ernomodrý, dole bílou plstí obalený, nahoe slab poprá-

šený, netekovaný. L. proídlé, nejprv namodralé, pak šedoblavé,

konen iiaervenalé. bich., brzo utržené, .? bílým, ncznbotým
ostím. Výtr. 10 p..

v tráv na výslunných pahorcích v let všude hojná, pospolit.

L. scabrosa Fr. 1836. T. modronohá. Kl. i^/íj
—

21-2 cm. skoro

blanit elast., zvoncov., na temeni s hlubokou jamkou, hygrof.,

tmavošedý, prosvitav árkovaný, za sucha bledší, lysý. T. dl.,

2 mm ti., pímý, lámavý, rourkov., hladký, ocelov modrý, dole

bíle plstnatý. L. dosti proídlé, nestejn šir., šir. pirostlé, bílé, pak
ervené. Výtr. tup hranaté, 10— 12 p.. Duž. šedavá. slab aroma-

tická.

Na travnatých pahorcích v let u Mnichovic asto.

L. lampropus Fr. 1821. T. nabhlá. Kl. 2—3 cm, tence mas., brzo

rozlož., slab vmáklý, nehygrof., šedavý nebo ocelov nabhlý,

mrtnatý. vláknitý, skoro vráskovit rýhovaný. T. dl., 2—3 mm ti.,

pevn rourkov., modravý, hladký a lysý, netekovaný. L. proídlé,

bich., vykrojen sbíhavé, bílé, pak ervené. Nevoní. Výtr. zaoblen

hranaté, 10—-1211.

Na travinách, pastvinách v let hojn. Jest dosti podobná L. chalybaea. —
U Libochoviek v ervnu 1916 sbíral p. Fechtner formu gracilní (i—2 cm),
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s kl. kužclov. i)nšpiatl.vin, crnolinódýin. hust ryhovaným, matné siipinkatyni

(var. conica ni.). Teba dále sledovati.

L. lazulina Vr. 1836. T. cnioinodrú. Kl. 2—4 cm. zvoncov.. pak
ale rnzlož.. hladký, hcdi^áh. Icshlý. cnioinodrý, šupinkat strakatý,

radialnt' )'ýli()7'aiiý, hyj^rof., s i)n)sv. k, s svctkvni podkladem. T.
dl., 2-—3 mm ti., tuhý, rohovitý, s izkým kanálkem, svtlou duž-

ninou \\pliK'ným, ocelov ernoniodrý. nahoe bíle pnprášený, dole

liilou plstí obalený. T.. husté. sir. bich., brzo utržené, hícd modr,
])ak šed er\ena\é, na tstí bledé, nezubaté. \'ýtr. tup hranaté,

trochu protáhlé, 8— 13 |ji, v špiku stáž.

Xa výslunných pahorcích v tráv v lét všude hojná.

L. ariatina Lasch i8:2(;. 7". kachní. \'elká. statná, šedá. šupinatá.

Kl. 3
—

5 cm. tupé zvoncov., na temeni s tmavou jamkou nebo uatý,

šedý, drahn odsfáh' šiipiukatý, ncJiygrof., konen lesklý a podél

vrásitý. T. dk. 3
—

4 mm tk, asto smákly, dutý. vláknit árko-

vaný, nelesklý, šed ocelov modrý, nahoe poprášený. L. šir. bich.,

u t. zaoblené, útlé, bílé, pak ržové. Bez zápachu. \'ýtr. hranaté,

na basi stáž.. 12— 1411.

Xa výslunných, travnatých pahorcích v let hojná. Jest vtši než ped. ;l

dosti se podobá Entoloma griseocyaneum.

L. aethiops Fr. 1836. T. erná. erná, s tonem ocelovým. Kl. 1V2

až 3 cm, dosti tuhý. trvale sklenutý, se sehniifýiii. osfrý)ii okr., 7'.ídy

nepravidelný, asto excentrický, na temeni s mlkou jamkou, /_v,!>\v,

velmi lesklý, radiáln z'rose ern c'lákn. (jako u Inocyb), nc-

hygrof. T. dk. 2—3 mm tk. rovný, tuhý, dole bílý. ernohndý,
nahoe ern tcko':'aný. L. nck, u t. zaiíblené, pirostlé, bilé, pak
ervenavé. s bí vm ostím. \'ýtr. oste hranaté, 10— 12 i-i. Nevonná.

Xa výslunných, travnatých ;i vcsovinných stráních v lét po deštích po-

spolit. 7. 8. Mníchí.více. Radotín, Chuchle. .Srbsko'. Zvláš význaný druh.

L. asprella P"r. 1821. 7\ víákniti. Kl. 1

—
3 cm, kuželov. zvoncov.,

pak rozlož., až skoro nálevkov., vždy s hlubokon, ernou jaiiikou na

temeni, hladký, lesklý, velmi hyg^rof., ernohndý, za sucha špinav

šedožemlový. na okr. konen zubatý, hust paprskovit hrub vlák-

nitý na bílém podkladu. T. dk. 2—3 mm tk, kehký, rourkov..

hladký, ocelov modraz'ý, do žemlová. L. proídlé, velmi šir.. u t.

zaoblené, šir. pir<.:^tlé, lírzo utržené, nejprv bledé, pak šed naer-

venalé, .? erným, ale rovným ostím. Výtr. podlouhle hranaté. !•>

až i-j ij.. ]_)už. špina\á, nevonná.

Xa pastvinách, paliorcícli v tráv v lét po deštích velmi hojná. Radiáln

asnat vláknitá struktura kl. nejlépe druh tento vyznauje.
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L. involuta sp. n. 7'. podvuniíá. \'elká, >c(l iianindralá. su])inkatá.

KI. 2—3^2 cm. dosti mas.. ní::.cc skicu, s -rcliui Ijíubokou jiunkoii,

s okr. dlouho podvin.. / 7' stáí sclniiifýiii a rjthicnýiii. na ])()\Tchu

šcHav namodralý, Icskiiwrý. celý liiist šiipiiikafý, ncrýhoz'.. ne-

hygrof. T. velice dl., 2—3 mm ti.. r(ilii)\-it ])C'\nv, S7'flc occlovc

modrý, hladký, nahoe hojn mrtnat sede zrnitý, dole hily. L. dosti

husté, rovné, u t. zaoblené, bíle, pak naéervenalc, na tui^ém osti

drobn ímavjí stctinhat .citubkatc. \'\'tr. podlouhle hranaté. 8 až

10 -i Voní píjemné ovocem.

Na výslunných, suchých pahorcích ve spolenosti jinýcli i.cptonií u .My-

Šlína, v ervenci 1919. — L. Bresadolae Schnlz llcdw. 1885 ztlá se býti po-

(iiibnou. ale autor ne/.miuje re o zoubkatém ostí 1.

L. brunnea sp. n. T. bnináfiui. Kl. 1
—2^2 cm. tence blan. mas.,

zvoncov. sklen., na temeni s ernavou jamkou nebo rovn uatý,

scdoJindý, //
\'_í[;-()/.,

.v [^rosz'. /., zvlášt kti stedti Iiiisf odstálc šn-

pinkatý, k okr. útle rýlioi'. T. dik, 1
—2 mtn ti., dtitý, hladký, bledé

ocelov niodra7'ý, nahoe bledý a bíle po-pirášený, dole bílý. L. sir.

V;ich., u t. zaoblené, diosti proídlé, s rovným ostím. \'ýtr. hra-

naté, podlouhlé, 12— 14 i-t.

V tráv na pahorcích a mezích po celé léto všiulc velice obecná, jedna

z nejhojnjších. Divím se pouze, že ji v literatue poiis.uiou nenalézám \z(lor

pilnému srovnávání a hledání.

L. densífolia sp. n. T. hiistoliipcnná. (".racilni, hndá, nerýhovana.

Kl I

—2 cm. tence mas., pravid., nízce sklen., matný, na ernavém

temeni uatý, ostatn šedohndý, pehustc jemn šiipinkaí pisfnatý,

sotva hyg-rof., nerýhov., bez prosv. 1. T. dl.. i— ]'- mm ti., roho-

vitý, hladký, dole bílý, nahoe spoe ern tekov., celý occloi'c na-

modralý. L. nejz'ý.š hust a ilck, u t. voln zao1)lené, bU. útle. na

ostí rovné, pak naervenalé. \ýtr. tup kulovit hranat. 8— 10 /'.

Xa vcso\-inných, výslunných pahorcích u .Myšlína spoe. 7, \nin.

c) Pruhy lindai', šed nebo er>iaz'.

L. solstitialis Fr. 1836. T. letní. Kl. 1—2 cm. tenký, hndý nebo

do ohvova, vláknit vrá.šcitý, nehygrol"., neryhov., sklen, rozlož.,

]iak vmáklý, .v bradavkovitým hrbolkem. T. til., tenký 1—2 lum,

mourový, Ivsý, nahoe pomouený. 1.. husté, šir., ti t. zaoblené pi-

rostlé, bledé, pak ržové. Nevoní. \'ýtr. skoro tyrhrann, 9—11 ^

\'c vesovinách a travinách v lét hojn.

L. sarcita Vr. 1830. 7'. paprskovitá. Kb blan., 1— 2>'-' cm, luzce

sklen., málo vmáklý, hygrof., špinav hndý s ])rosv, I.. ::a sucha
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šedý s (>i/prýsk-a:'ýiiii, drobnýini šiipiiikami. StDjjka sedává, teninká

(j mm), asto pokivená, sotvo delší pr. A'/., hedváb, vlákn., lysá.

L. útlé. proidlé, sir. pirostlé, pak utržené, bledé, brzo šedoerve-

navé, s bledým ostim. \ ýtr. tup zaoblen isodiam., lo— 12 pi.

Na výslunném, mateídouškovém paliorkn 11 obecnílm r3l)iiika u IMni-

cliovic. 8. 1915.

L. cocles Fr. 1836. T. jednooká. Kl. 1
—2 cm. kehce blan., tup

kuželov. zvoncov.. pak rovn rozlož.., nehyi^rof., velice lesklý, hladký,

na temeni s temnou, vmáklou jamkou, odtud rozbíhají se temn
hndé, hnsté, radiální žilky. Stopka dl., 2 mm ti., bled hndá,

hladká, dutá, nahoe poprášená. L. proídlé, útlé, u t. obloukovit

krátce sbíhavé, blavé, pak žemlov ervenavé. Bez vn. \'ýtr. hra-

naté, 10—12.a.

Xa travnatých pahorcich a mezich vzácn. 7, 1916 u Mnichovic.

L. xanthopa sp. n. 7". tiuavooká. Kl. 2 cm. dlouho tup zvoncov.,

pak trochu rozlož., na temeni vmáklý a zde hrubými, ernými šu-

pinami znaený, ostatn hladký, šedý, hedváb, lesklý, hygrof., za

vlhka až k teineni s prosv. 1.. za sucha jemn tmav vlásenitý. T.
velmi dl.. 2 mm ti., tuhý. lysý, hladk^^ ocelov namodralý nebo olo-

vn šedý. dole bílou plstí obalený. T>. proídlé, tenké, široce pi-
rostlé, bledé, pak ržové, na tmavším ostí brz'it zubaté. \'ýtr. hra-

naté, trochu protáhlé. 10— 12 .u.

\' tráv mezi rj'zci v mladé smrin v Potoinách u Mnichovic. pospi ilitc.

8. 1915- ^ržc se aditi k této nebo ped. skupin.'

L. papillata sp. n. T. bradavkatá. Kl. i
— ilá cm. blanitý. dlouho

zvoncov. ,s- nasazenou na temeni bradavkou neb i rovn uatý, ale

nikdy vmáklý, tmav šedohndý, hygrof.. za sucha až k teineni

rýhov. a radiáln, oste, hrub vlákn., šedavý. lesklý, hladký. T.
dl., í mm ti., tuhý, lysý. rohov hndý, nahoe bledší a bíle mrtnatý.

dole vysoko bílou plstí obalený. L. proídlé, tlusté, šir. bich., u t.

zaoblené. nej]>rv bílé. pak šedav naervenalé. \'ýtr. hranaté, po-

dlouhlé. 8— 10 u.

^' tráv na pahorcích u oMnichovic v ervenci a srpnu hojná. — Úhlertna

honhika, s kl. jako lakovaným, hladkým, úpln lysým, s vyniklými vlákny jako

u Inocyb. 1.. nejsou na ostí tmavé. V mládí dlá dojem Myceny.

L. mammilata s]). n. T. cecíkatá. Gracilní. hndá. kl. i— iVí cm,

blan., s ostrvm okr., dlouho pravid. zvoncov., pak rozlož, o nasa-

zenou bradavkou na temeni, nevmaklý, úpln hladký, lysý, lesk-

navý, asto s i
—

3 zónami, velice hygrof., za vlhka temn hndý
s prosz'. /., za sucha šedý. T. dl., rovný, tuhý, s praskotem lámav-ý.

nevlákn.. hladkn''. hndý, nahoe hojn bíle poprášený. L. nejprv
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bílé, pak naržovlé, koneni hlínoiy hndavé, ii t. zaoblen vy-

kroj., proídlé, nestejn šir. \\vtr. hranaté, podlouhle, v dl. stopku

klínovitc cúšené, veliké, 12— 16 ^i.

Xa travnatých pahorcích v okoli Mnichovic v lét dosti hojná. Lehce po-

znatelný, úliledrý druh. ponkud Nolaneu pipomínající, ale rohovity t. svdi
r. Leptonia.

L. conica sp. n. T. kuelovitá. Kl. na l)asi 2—3 cm Š. a tolikéž

\ys.. trvale oste kušelov., pravid. s rovnými stnami, tence mas.,

radiáln útle vlákn., slah hedváb, lesklý, hladký, velmi hyí^rof., za

vlhka temn hndý, s prosv. 1., za sucha šed hndavý. T. sotva

delší pr. kl., tenký i—2 mm, rovný, rohovity, hladký, šedoJindý,

dole bíle plstnatý. L. proídlé, šir. bich., u t. volné, nejprv špi-

nav bledé, pak hlínov skoicové, konen naervenalé. PáciMie

hnojn. \'ýtr. hranaté, podlouhlé. 8^— 10 ix.

Xa výslunných, travnatých kopcích u Božkova ve spolenosti jinýcli Lep-

tonií. 7, TOTO. Xemá nic namodralého, tvarem kl. se ihned liši ode všech.

L. nígrella sp. n. T. tmavá. ernošedá, kl. 2-—3 cm. zvoncov. s na-

sazenou bradavkou, pak rozlož., slab hyjírof., jen pi okr. s prosv.

1., uprosted drobn šupinkatý, ostatn hedváb, vlákn., za sucha šedý.

T. dl.. 2 mm ti., tmavošedý, nahoe bíle poprášený, netekov. L.

proídlé, u t. velmi hluboko ostrým úhlem vykroj., velice šir.,

k okr. zúž.. temn šedé, pak naervenalé. V'ýtr. oste hranaté, po-

dlouhlé. 10— 12
\j..

X travinách u Bahic v ervenci lOiO shírala pí. O. Zvn-mová.

L. clnerascens sp. n. 7'. popelavá. Drobná, útlá, s šedým, hedváb,

lesklým kl. Kl. i
— 1/2 cm, pravid. polokulovit sklen., na temeni

sotva zeteln bradavkaý, ale tmavý, hygrof., za vlhka hndošedavý,

radiáln peútle vláknit žíhaný, s prosv. 1., za sucha šedý, hladký,

hedváb, lesklý. T. dl.. teninký (sotva i mm), temn šedý, nahoe

bíle poprášený, dole bíle plstnatý. L. proídlé, bich., u t. voln za-

oblené, blavé, pak ržové. Výtr. tup hranaté, krátce na basi stáž..

8—10 tji.

Xa sucliém kopci v tráv mezí .Stranicemi a Božkovem. 7. njnj.

L. cinerea sp. n. T. šedá. Kl. 1—2 cm, kuelovitý s tupým hrbolem,

tence mas., ale dosti tuhý, nehyf!:rof., celý hedváb, šed plstnatý, na

okr. drobn vlnkat vroubkov. T. dvakrát delší ])r. kl., 1 mm ti.,

tuhý, hladký, šedý. ].. dosti hust, tupé, tlusté, šir. bich., u t. za-

oblien volné, šedé, pak naervenalé. \'ýtr. podlouhle ellipt., k basi

sta., hrbolaté, 12— 14 .a.

\e vlhké tráv v naší zahrad v Mníchovicích, 8. 1010. Liší se ode všech

í.eptonií tupým hrholcm a hrhnlkatýmí výtrusy.
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L, neírens l'"r. iSji. T. Iiolorjiibá. \\\. 2—3 cm. velice hluhocc a

úcce nálcvkovitý. obyejn dvma kruliy znaený. liy_LCn't., na 'ikr.

š prtisv. 1.. Imav šedohný, .v rad mlu pitisklýiui i'lákci\k\. T.

uby. excenirický, delŠí pr. kl., 1
—2 mm li, tmav šedohndý, lysý,,

hladký. 1-. tn>ihranné, sir., sbíhavé, dosti hust, tlust, šed, pak

nacervenal. liez ernho osti, \\vtr. ol)dlníkov, hrubé bradav-

cit. 10— I - ," l\i!zenuuita \'()ni trochu tricholiuuov.

Xa vlhké zemi mezi travou na kraji lesa u M irešovie. 8, lOiQ. v Ú(1<j1í l\a-

tlotínskéni. Jest trsnalá. Popis l-ricsi' jest nedostatený, ale snad pícce jen sou-

hlasí s naší houhou. L. mají miti ostí erné. Ricken udává vélsi ro/.mry.

\'.vznané jsou kruhy na kl. Zjevem upomíná na ( )mphalia hlpieln -inm.

L. decurreiis sp. n. T. shíhavá. Kl. i'-—2)^2 cm. dosti tuhv.

pravid., sklen., na okr. podvin.. uprosted s íilubokou jamkou, sotva

hví^Tof., i'clicc lesklý, s-c'tic šedý. radiahié liiisté si'raskale šupin-

katý. uprosted tmavý, s malými, odstálými šupinkaiui. T. dl..

I

—2 mm ti., rovný, hladký, netekov., blošedaz-ý (nikoliv modravý).

L. nejprv bílé, pak rSové, trojhran., celou šíkou pirostlé (nevykro-

jen) a krátce sbíhaz'é. \'ýtr. podlouhlé, tup 5
—Ohr., jo— 12 >x.

Na suchých, vesovinných pahorcích u Mnichovic dosti asto. 7, 8. Ode

všech drulm hlavn trojhrann shíhavými 1. rozdílná. Tim hliží se r. Eccilia,.

ale tuhostí a strukturou kl. a t. jest jen f.eptoni.a.

Nolanea l'r. Zvonovka. Obr. 102

Drobn, vodnat masit, kehk houb}- píjzemní, s kl. šedavýp.i,

nahndlým nebo i žhitovo^tu. velmi hygrofannim, s ])rosvitav. 1..

zvoncovitým, pak rozloženým, tence masitým, na okrajích rovným.
T. dlouhý, rovný, rourkovitý, kehký'. L. bled, brzo n!ižo\, široké.

nesbihav. Prach W-tr. ervený, výtr. hran., ervenavé. \ eltmi žádné.
Celkem si |)odobné houby, zjevu (ialer nebo Mycen, ale vždy s masov er-

venými lupeny. Kehkým, tenkým, rourkovitým t. liší se od nkterých dosti

podobných druhu r. Entoloma. Jsou všechny velmi hygrofanní, s velmi prosv. 1.,

za vlhka jinak zbarveny než za sucha. Rostou od jara do podzíma. hlavn v te-

jjjých msících letních, objevujíce se hned po deštích. \'lhké. mechaté huštiny,

mokré olšiny, moály, vlhké louky a pastviny jsou jich oblíbenými místy. Ricken

uvádí ze st. I'.\ rojiy i<S dr., Saccardo v. 1887 50 dr. evropských, od kteréžto

doby jich ješt nkolik pibylo. Vtšina dr. jest si velmi podobná, takže zevní

rozeznáváni jest dosti nesnadné. Všude nutno pihlížeti k analyse mikroskopické.
L autor zdá se býti dosti velký zmatek, vesms následkem nedostatené diagnosy.
Proto jest také uvádní synonymiky dosti nebezpené. Praktického významu nemají.

a) Klobouk liitý nebo bílý.

N. pleopodia Ibill. 1791. Z. .•:////(/. Kl. 2—4 cm. velmi tenký, tupé-

Z7".>nco7'., vodnatý. l}"sý, vrostle \-lákn.. skoro he(l\'áb.. bélaz'é siro-
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,:7///v, jen \\ okr. i)roužikoA'an.v. T. dl., 1—2 min t!.. r. lurk- i\itý,

velmi keliký, nahoe pomoiiený, skoro bílý, pisvilný. I.. ši. i)i-

rostlé, neširoké, nejprv bledé. ])ak masov ervené. \'ýtr. piHllunlilé.,

oste hranaté, 10— i2,u. Nevonná.

\' tráv na paliorcích a pastvinácli. v/(l\- mimo les. 7
—

9. U Mnichovic,.

Tehnn, -Strašíc.

Obr. 102. I. Nolanea pascua P., v pir. vel., zviš. výtr., 2. N. erophila l'r.,

jako ped., 3. N. paludosa Vel., jako ped., 4. N. mammosa L.. Jak" ped.

N. ícterína Fr. 1821. Z. cclciunui. KL 1

—
,^ cm. hlaiiit pni>vitný,

z:áliy rozlož., s iifatýiu, tiinnuiluidým tcmcuciii a nprostetl se zlo-

menou zónou, hladký, mastné lesklý, xclnu liN^t^rot.. za \llil<a naze-

lenale žlntý, s 1. až k temeni ])r()svit., za sucha hlede šlntavý. T.
velmi dl., i

—2 mm ti., vždy veliee excentneký. kehký, dutý. ])ru-

svitn bledé nahndlý, eelý bíle nirtiuif šupin koty. L. -vehni pro-

ídlé, n t. voln zaoblené, neši., bich., nej])rv blavé, pak ržové.

Výtr. (iste ^
—6hranné. (S— 10 ji. Rdzemnuta \Mni líbezné.
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\ c vllik tráv v kout v naši zííhradé v Mnichovicich, jednotlivé. 9, 1918.

Píitpn velmi vzácná. Ricken ku pixlivu pravi, /.e nevoni.

b) Klobouk za vHika hnédý, šedý až erný.
cc) ]'ýtr. roJiat, isodiametricky tyhranné až kižkovité.

\. pascua Pers. 1801. (A. mammosus 1.., A. fnli<íineus Pers.. X.

umbonata Quél.) Z. pastvinná. Kl. 2—5 cm, tence, kehce, vodnat

ma>.. nejprv tup zvoncov., pak rozlož., velmi hygrof.. za vlhka

šedohndý, s prosv. /., za sucha svtle šedý. hedváb, hladký, lesklý.

T. velmi dl. a 2—4 mm ti, rourkovitý, snadno s praskotem lá-

mavý. W-znan hust hedvábn leskle vlákn., asto zkroucený.

šedostíbitý. L. husté, velmi sir., u t. zúžen volné, k okr. kl.

zvolna rozši., asto lehlé, nejprv blavé. pak svtle šedé. konen ma-

sové, útlé. \'ýtr. oste rohat ^hranné. Rozemnuta voní moun.
Xa vlhkých lesních lukách, v mechatinách lesních, v huštinách, zahradách

po celé léto až do zimy všude velmi obecná. Vždj' jednotliv a v málo kusech

pohromad. Jest snad ze všech nejvtší a po vní a výtrusech snadno pozna-

telný druh. Praví se, že jest jedovatá. — N' Krkonoších v pásmu nejvy.-^Sím

sbíral p. dr. Kavina odrdu s kl. kuželovitým, šedým, v tupý zoban - solidní

náhle zúženým, s výtr. význan kížkovitýmí (ve 4 rohy protáhlými) 10— 12 ja

(var. cniriafa m.).

N. versatilis I'r. 18O3. Z. lesklá. Jest X. pascua ve v.šem podobná.

ale jest tužši, s kl. velmi lesklým, zelenavým, s 1. idšími a tužšími.

s výtr. více podlouhle hranatými.
I' Mnichovic na podobných místech jako ped., také u Radotína, Zbirova.

v Kri atd. Mnozí chtí jí považovati za odrdu pedešlé, ale povahou výtru=;

k ní rozhr>dn ádna býti nemže a náleží vlastn do násled. skupiny.

N. pusilla sp. n. Z. maliká. Gráciím, útlá, malá, nejvýš kehká.

Kl. I
—2 cm. útle blanifý. brzo sklen, rozlož., se sotva naznaeným

hrbolem. velmi hy<.,rrfif.. za vlhka šedohndavý, s prosv. 1., s tma-

vým rugosním temenem, za sucha šedavý, radiáln hrub vrásit

žíhaný, matný. T. vehni dl., 2 mm ti., dolu zvolna ztluštlý, dutý,

kehký, podél se tepící, lysý, vodnat bílý, za sucha blostn hedváb,

vlákn. L. útlé. šir. bich., husté, volné, nejprv bílé, pak ržové. \ ýtr.

kížat 4rohé, málokteré 5rohé. 10— \2u- Rozemnuta slab voní.

Xa zellelém paezu v hlubokém, starém borovém lese pod Koženým vrchem

u ^Inichovic, v ervnu IQIQ, opt v ervenci t. r. u Senohrab (Kaz.). Xápadn
se tenlo druh podobá r. Pluteusl Stanoviskem í znaky zna.nenitý.

(i) Výtr. obdélníkové, hranaté až pioblé, skoro kulaté.

*
Výtr. tup hranaté až kulovit zaoblené.

iN. limosa Fr. 1828. Z. rybniná. Podobná X. pascua. ale ve všem

tužší a menší. Kl. tup zvoncov.. na temeni lUatý neb 1 i trochu
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A^maklý. hygrof., za sncha svtle šedý, hedváb, lesklý. L. široce pi-
rostlé, ržové. T. šedobledý, vlákn., kelice lámavý. Výtr. zaoblen,

kulovit hranaté, v stopeku zúžené, lo— 12 y.. Voní siln moun.
Mezi travou na dn vyschlých louží v lesích, parcícli, zahradách vzácn.

/
— Q. Mnichovice, Kunice, Bchovice.

N. nitens sp. n. Z. bledá. Kl. 2—3 cm, trvale astre kiielov., asto

vlnit zprohýbaný, kehký, \'elmi ihygroí., za vlihka svtle šedavé hndý
s prosv. 1., za sucha svtle šedavý až blavý, velice hedváb, lesklý.

T. velmi dl., 3
—4 mm ti., k basi zvolna a znan ztluštlý, kehký,

za sucha blavý, za vlhka bled. okrový, útle pruhovaný, dutý, dole

bíle phtnatý, nahoe po.mouený. L. skoro proídlé, tlusté, volné,

íir. bich., nejprv bledé, pak masov ervenavé. Výtr. isodiam. tup
hranaté, 4 na dl. sterigm., 10—-12 jí. Nevonná.

^' mechu jednotliv, hlavn v modínových, ale také v borových starých

lesích od dubna do ervence dosti rozšíená. ^Inichovice, Bchovice, Slapy. Do-

bíš, Strašíce, Jince, Zbírov, Jevany. — Kuželovitým. bledým, lesklým kl. dobe

vyznaený druli, sice píbuzný N. cetrata Fr., ale má vždy 4 sterigmata.

N. crassipes sp. n. Z. tlustonohá. Kl. 2y-i—33^^ cm, sklen, rozlož.,

V nieiišíin ostrým hrbuleni, hygrof., za vlhka bled medov okrový,

za sucha bled slámový, úpln hladký, velice lesklý. T. velmi dl.,

nahf)e 4
—

5 mm ti., dolií velmi siln zvolna ztluštlý, zde až 13 mm
ti., diisti tuhý, celý dvma brázdami ploše smaklý, h\Q:^h pleový,

jemn [nmhov., celý bíle jenin plstnat pýitý. L. dosti husté, šir.

bich., dosti tuhé. u t. hluboce vykroj., na ostí zoubkaté, pín
rugoisní, bled okrové, pak er\-ené. \^ýtr. zaoblen vej.. až tup
hranat cbdélníkové, v stopku stáž., 8— 10 fx. Páchne oste kysele.

^" smetí a mechu v dubinách ve Hvzd v dubnu 1020 sbírala pi. O. Zv-
inová. Podobá se znan ped., ale vytknuté znaky jsou pece jen pozoruhodné.

N. undulata sp. n. Z. vlnitá. Statná, velká. Kl. 3
—

4 cm, kuželov.

zvoncov.. na hrbolatém temeni uatý neb i -rmakH', liust jemn
košovit vrásitý, hygrof., za vlhka tmav šeduhndý, s prosv. 1., za

sucha šedý, na okr. vlnit i'rubovaný a brázditý. T. celý úplné

smaklý a dvojbrázdý, lysý, šedaxý. L. nejvýš sir., skoro trojhranné,

u t. volné, šedavé, pak ervené. \ ýtr. skoro dokonale kulovité,

sotva hranaté, 6—8 ,u.

\' tr;.\, v starém boru na Huc u 'J"ehova, 8, 1918. — \lnitý kl. i vmáklý
vrchol by mohly býti nahodilé, ale kulaté a malé výtr. svdí o druhové samo-

statnost'.

N. mammosa Fr. 183O. Z. bradavkatá. Kl. i
—

3 cm, tenký, kehký,

nejprv Šir. zvoncox ., pak sklen, rozlož, až tém vmáklý, .v malou
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so/idni hnuicrkou iiprostvcd, holý, h}'^'r()t.. za \llika kožoxc hndý..

za sucha h-d žlutavý, siln hedváb, lesklý. T. dl.. i
—2 nim ti., lá-

mavý. nnirkov.. tuhý. holý. lesklý, šedohndý, nah ie popráš. L.

hust, Air., hiv.n ulr/en. neji)r\ hile, \rdk šedai'é, kone-n ervené.

\''ýtr. isodiam. tui) 5
—()hran., k -

i2,a. /'(;;;/ píjemn uioiiai.

Xa pastvinách mezi travou v lét po deštích všude vehni hojná a obyejn
v množství pohromad. — X- nianimosa .S clir ót rovu jest jist s tinito druliem

totožná, rovnž tak Fricsova. Zdali právem od ni odlišuje Brcsadola X. \y.\-

pill.ita, nc\im. J/muara X. nianimosa má i)rv byli X. pasena.

N. globispora s]). n. Z. kiilatovýfnisná. Dnilmá. kl. iV'—2^2 cm,

\elmi kehký, .sklen, zvoncíjv., ,s- iiasacenýni sniidniiii hrholkein,

\elmi li}<4Tiif.. za \lhka hndý s j)rosv. 1. až k temeni, za sucha

šedý až bílý. hladký, hedv. lesklý. T. velmi dl.. 2 mm ti., hedváb.

\lákn.. kehký, sknro l)íl'ý. L. proídl, bled. sir. \'ýtr. .zaoblen

kiilov.. :• stopku sta., 8— i2,u. Nevonná.
\' mechatých moálech lesniil jednotliv a idce. 7

—o. Habr, Jevany,

Jehov, lírusice, TVcný.

N. paludosa s]). n. Z. Intiiiiiio. ixl. 2—^'i: cm. dk)\iho polokulatý'

.\ iia^a-jeiii))! ini temeni S(>lidní biwUwkoii
. pak sklen, rozlož, s okr.

blanitým, daleko I. pi-esahiijíeíni, \elmi hygrof.. /-a \ Ihka sko7-0'

eniý. hedváb, lesklý, lysý. do ])o|o\-. s prosv. 1., za sucha šedohndv,

tence mas. T. velmi dl.. i)imý, rovný, dol zvolna ztluštK, 2 až

3 mm ti.. dtiiOý, kehký, rýhov. vlákn., špinavý, bledavý. L. hust,

šir.. u t. zaoblen, tenk. nejj)rv blavé. pak šedav, konené erve-

nav. \"ýtr. skoro kuloi'., v tenkou stopeku stáž., jo
jji.

Duž. vod-

natá, šedohndá, silné entolomov vonná.

Charaktci istická linnha pozd na pinlzim v mechatých moálech luních,

vždy (lalck(j mimo les. 9— 10. L' \[nichovic, ían, Jevan, .Strašíc vbec rozší-

ená. Z podobných stanovisk z Bavor popsal Biitzclmayer dva druhy X. macra

a X. placenda. ale popisy jsou nedostaten, takže nevim, který z nich se -hodí

n.i naši houbu.
"^^

/

'

ýtr. oste hranaté.

t .\'(/ hasídií pouze 2 ster\g]nata.

N. cetrata Fr. i<S2i. Z. štítovítá. Kl. 2—4 cm. zaoblen zvoncov..

pak rozlož., vodnat, kehce, tence mas., velmi h}'grof.. za \lhka

.\'7'étle okro7'é hnédý, s prosv. 1., za sucha blaxý. s tmavším teme-

nem. T. dl.. rovný, velmi kehký. 2—4 mm ti., hedváb, vlákn..

dol mirn ztluštiý a nkdy tak smákly, dutý, blavý. nahoe

j)oprášený. tlule dlouze vlásenitý. L. proidl. šir. bich., nejprv

bled, pak ržové. \"ýtr. trochu protáhle hranat, v stopku stáž.,

pouze 2 na dl. steripn., 10— 12 ,u. J>ez vn.
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Xikdy mimo ics, v nictliatinácli vlhkycli kout a luiítin losnícli. \ /.liy

jednotliv. 7— 10. T\i celycii Cechách, aé ne iiojiu-.

tt \a basiflii / stcri^^uuila a i'ýinisx.

N. inodora sp. n. Z. lu-voiiuá. l''pln jxjdubná X. ni;imini>>:i. Kl.

^—3 cm, pravici, zvoncov. sklen., asto excentr.. lenký, í nasaccnon

solidní bradavkou, velice hyíJ:rof., za vlhka neist hndav smolový,
s prosv. 1., za sucha svtlc šedý, velice íicdváb. hladký. T. cil., i až

2 mm ti., skclii blavé prsvitný, (hity, kehký, nelesklý, nahoe
velmi poprášený. T.. husté, u t. sir. vykroj., nejprv bUc, pak naer-
venalé. V'ýtr. 5

—óhranné, olulélníki.vé, 1 2 ,a. Bez vtm. nehi) slah

kysele pijemn páchnoucí.
Na slunných pahorcích u Myšlína, 7, 1919. Snad jest to X. paiUata Bres.,

aie dle autora má býti tato za sucha skoicová a t. lesklá.

N. alba sj). n. Z. bUá. Kl. 2—4 cm. tup sklen., uprosted nkdy
trochu hrbol., tence vodnat mas., s okr. vroubkovan vlnitým, velmi

hv^rof., za vlhka svtíc šedý s prosv. k, za sucha bílý, hladký, stí-

bitý, radiáln útle vrásitý. T. dvakrát delší pr. kl., 2—4 mm tk.

bily, hladký, dutý, kehbý, nahoíe mrtnatý. L. šir. bich.. nehu>té,

luh, na osti nápadn znbat a na ptoše rug-osni, bílé, pak ržové.
\ ýtr. velmi oste hranaté, slab protáhlé, v dlouhou stopku prota-

žené, 1 2.a. Nevonná.
Pod lískami v okolí Mnichovic v srpnu co rok. v lesní mccliatiné na ile

u Tehova v ervenci 19 iq.

N. juncea Fr. 1821. Z. sítinová. k)robounká, itlá, kl. 1
—2 cm,

zvoiucov. sklen., .^ nasazenou ernou bradavkou, tniavoíindý,

hygrof., s prosv. 1., radiáln hust pruhovan vrásitý. T. dk, te-

ninký (i mm), tuhý, ernohndý, asto excentr. \^. dosti pro., šir.

[ich., nejprv bledé s masovým nádechem, pak hnd rezavé. Výtr.

isodiam. oste 6—/hran., 8— iOjx. Pomakáním páchne slab rybinou.
\ lesích na mechatých moálech, velmi vzácn. Na He u Teliova v srpnu.

N. clandestina Fr. 1836. Z. tajná. Kl. 2—3 cm. kehký, tenký,

sklen, rozlož., vždy v ostrý hrbol protažený, velmi hygrof.. za vlhka

tmavohndý s prosv. k, za sucha žembivý, lesklý, obyejn s 1
—

3

kruhy. T. dk, 2 mm ti., kehký, rourkov., nahoe bíle poprášený.

L. proídlé, šir., u t. zaoblené, šed ržové, pak ervenohndé.

\\ir. podlouhlé, oste hranaté, 10— 12 y.. Nevonná.
Na pastvinách, v kovinách, na lesních lukách v let, dosti ídce. Mni-

chovice. Radotín, Bchovice.

N. proletaria Fr. 183C). Z. obecná. Kl. 2—4 cm, tup zvoncijv..

ideji s menším hrbolem, velmi h^grof., smutn šedohndý s prosv.
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1.. za sucha žemlov hndý, hladký, hedváb, lesklý. T. sotva delší

pr. kl.. 3
—

5 mm ti., žlutohndý, holý. dutý, kehký, vždy smaklc

(ivoubrázdý. L. velmi Sir., bich., zaoblen volnié, hndé, pak erven

pupráš. Výtr. podlouhle hran., stopekovit stáž.. 8—9 k- Nevonná.

\' smetí, listí, mechu, tráv, v lesích a huštinách ideji. 7—o. Mnicho-

vice, Mníšek, Slapy. Dobíš. Jevíko na Morav. — U Struhaova sbíral jsem

podivnou formu s t. lupenit smaklým, kl. rovn rozlož., nehrbolatým, erno-

hndým, ncpravidelnýpn, radiáln skvrnitým, výtr. znan protáhlými (var.

compnssa m.).

N. erophila Vr. 1874. Z. jarní. Kl. 3
—

3 cm, nejprv tup kuželov.,

pak rozlož, s tnpýni hrhoíem, na okr. sotva slab podvin.. tence,

kehce mas., znan hygrof., za vlhka ernohndý, hedváb, lesklý,

za sticha šedohndý. T. sotva delší pr. kl., velmi dutý a kehký,

asto smákly, 5
—8 mm ti., šedohndý, hladký, vlákn. hedváb. L.

nehusté, nestejn šir., u t. nejširší, širokým úhlem vykroj., špi-

navé, pak ržové. Výtr. 5
—obranné, k basi stáž., trochu delší než

sir., 12 .«•• \'<'ní dosti siln, ale nikoliv jako N. mammosa.

Význaná asn jarní houba (!), objevující se již v beznu a dubnu na vý-

slunných, suchých pahorcích v tráv, ve vesovinách. na suchých lukách, vždy

v houfech, ano i v kruzích. Každému jest z jara nápadnou. Uschlá úpln zerná.

Fries i Ricken ji kladou k r. Entoloma, akoliv má kehký, duty t. a celý zev-

njšek svdí pro podobné druhy r. Nolanea. Okraj kl. jest skoro rovný nebo

nepatrn podvin. Stejn se to má také s blízce píbuznými druhy Ent. plebejum

Klchbr. a Knt. holophaeum Bres.

N. variegata sp. n. Z. strakatá. Statná, velká. kl. 3
—

5 cm, sklen.

rozlož., tup hrbolatý, matný, radiáln hrub vrásitý, hygrof.,

tmavohndý, na temeni nažloutlý, pi usycháni radiáln strakatý,

za sticha bled šedý. T. velmi dl., 31
—4 mm ti., dol zvolna

ztluštlý. brzo dutý. chab kehký, okrov žemlový, nelesklý, hrub

rýhovaný. L. proídlé, velmi sir. bich., temn hlínov okrové, pak

masov. \'ýtr. podlouhlé, oste hranaté, 12 ,u. Nevonná.

V hlubokém, vlhkém mechu v mladé smrin u Hrusic (7, 1919). Jest po-

divný, od všech uvedených velmi odchylný druh.

N. tristis sp. n. Z. smutná. Kl. i—2 cm, tence mas., rozlož, s vy-

niklým, ostrým hrbolem erným, radiáln svraskale žilkov. a pi

usychání ernohnd strakatý, velmi hygrof., za sucha smutn šedý.

matný. T. dl., 3
—

-4 mm ti., dole sotva ztluštlý, tuhý. kehký,
temn šed okrový, vláknit rýhov., za sucha jako ojínný. L. husté,

tenké, velmi šir. bich., u t. zaoblené, šed okrové, pak masové.

Výtr. tup hranaté, podlouhlé, 8—10 m.. Voní píjemn.
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\' trse (!) ve vlhké tr.áv v starém boru za restaurací v Kri, 5, 1920.
—

Jest sice blízce píbuzná ped., ale nedá se stotožniti. Snad si tvoí zvláštní

skupinu.

Eccilia Fr. Ekcilie.

Drobné, šavnaté houbiky, vzezení Omphalií. nanniDze živ
zbarvené, mezi travou na zemi rostoucí, s kl. v mládí podvinutým,
pak vyhlubeným až nálevkovitým. L. zvolna a obloukovit na teni

sbíhavé, rfižové. T. tenký, rourkovitý, v kl. nahoe zvolna roz-

šíený. \\Xx. hranaté, masov ervené. Z Evropy uvádí se a.si

18 druhu. Všechny celkem vzácné, bez praktického významu.
E. cancrlna Fr. 1836. E. slídiiatá. Drobná, šavnat mas., kl. 1

až 3 cm. ploše sk'.en., uprosted málo vmáklý, t' stáí ale skoro ná-

levkovitý, s (kr. ostrým, dol sehnutým, asto lalonaým, nepravid.

vrásitý a vlnkatý, drobn leskle crnekatý, velmi hyg-rof.. bez

prosv. 1.. za vlhka špinaz- .einlo7'ý, za sucha skoro bílý. T. zdéli

pr. kl., I
—

3 m-m ti., solidiní, elastiné nclámavý, ist bílý, bi'e plst-

natý, nerýhov., dole zakivený. L. oblouko'VÍt dlouze sbíhavé, pro-

ídlé, široké, bílé, pak ržové. Duž. bílá, siln uioukou vonici, ne-

mnlivá. Výtr. 5
—obranné, 10 -i.

U cest v tráv, na pastvinách, v zahradách vždy pospolit, vždy mimo les,

ale ne všude, spíše pro svou nepatrnost pehlížena. U Mnichovic a ían hojn
(r—9)> Radotín, Bchovice, Strašíce, Butovice, Davle. — Ricken a Fries ku

podivu praví, že nevoní.

E. carneoalba With. 1796. E. rakovitá. Kl. i—3 cm, zvoncov.

sklen., na temeni uatý a obyejn málo vmáklý a odstúle šupin-

katý, žemlový nebo žlutavý, ostatn blav nažloutlý, útle vláknit

plstnatý, tence lupenitý. T. sotva delší pr. kl., 1
—2 mm, pevný,

hladký, bílý. L. ídké, sir., šir. pirostlé, sbíhavé, bílé, brzo karmi-

nov ervené. Výír. ()])déIníkové, oste hranaté, 10— 12 ix.

Na travinách, podle cest, dosti rozšíená. Mnichovice, nad Chuchli. 7
—).

E. rusticoides Gill. 1878. E. venkovská. Kl. i—2 cm, tence lu])en.,

sklen, rozícž.. hluboce nálevkovit vmáklý, hyg^rof.. za vlhka

temn špinav hndý, zdi sucha temn popelavy a šed útle šupin-

katý, pak olysalý a trochu plstnat le.sklý. T. velice tenký (i mm),

nahoru ztluštlý, rovný, krátký, hndý, hladký, pevný, lysý. K. pro-

ídlé, velice šir., trojhranné, celou šíkou pirostlé a sbíhavé, nejprv

šedé, pak hndé a masioiv poprášené. Výtr. kulovité, stopkat stáž.,

sotva hranaté, 6—9 ,u.

U cest na holé zemí, na pastvinách mezi travou, 8— 10. Vzácn. Nad Chu-

chlí na travinách.
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E. parkensis l-"r. icSd-. /.. parko-i'á. Kl. 1—2 cm. tence nia>., nej-

pr\ i)ki>e sklen.. i><'ik
rn\n uatý, iiprusted oste \">liln]>env. šedo-

IdiíÍv, Í/.Í do stedu liiist árkov., lysý. T. 2—4krát delší pr. kl.,

2—3 mm ti., lys'ý, hladký, šedohndý, i., proidlé, zvolna sbihavé,

špinav hlavé, pak ervenavé. \'ýtr. zaoblen obranné, 7
—8 .u.

\'c vllikú Iráv v zahradách, u cest vzácn, 7, 8. Mnichovice, Ondejov,

Iv.-ulolin. — Udá\á se posud z Anglie, Švédska, Itálie, Finska.

E. ardosiaca lUill. 1787. (K. Moujíeotii Fr.i /:. lUáková. Kl. i až

j cm. iitle blan., rovné uatý, vmáklý, pak nálevkovitý. temnji

árkovaný, šedc lilákový. T. 3krát delší i)r. kl., i
—2 mm ti., oce-

lov Hlukový, hladký. L. proídlé, sbíhavc, bledé liláko7'é, ]>ak na-

cervenalé. Výtr. tup Obranné, 8— 10 fx.

\'e vlhké tráv v naší zahrad v Mnichovicích, v hután, zahrad v l*razo,

Radotín. Chuclile. Jinak velmi vzácná. Mní se znan velikostí.

E. rhodocalyx Lascb 1829. E. sedává. Gracílní. zjexu Alycena

xnij^aris. kl. (>— 14 mm, prsvitn blan., s prosv. 1., hygrof.. nálev-

kovitý, dlculio na okr. podvín.. šedavý s okrovým odstínem, upro-
sted tmavší. T. velmi dl.. tenínký, v kl. zvolna rozšíený, lysý,

šedý. L. velmi proídlé, sir., dvouadé, dlouze sbihavé, hlavé. pak
masové. \'ýtr. hranaté, na basi stopkat stáž. 10— 12 ,a.

Na erném lesním hnmusc v huinách u Jevan. 7. 1016. — \'zácná hou-

hika. také na olšových paezech udávaná.

Claudopus Sm. Knlháek.

Malé, masité houbiky, s postranním, nepatrným teném nebo

skoro bokem pirostlé. L. i>irostlé, sotva sbihavé, pak ervenavé.

A'ýtr. hranaté, ržové. Nepatrný rod, pouze o 2 druzích, jež pi-

pomínají nkteré drobné druhy rodi!i Crepidotus a Pleurotus.

Cl. pusilius sp. n. A', maliký. Blostná, peútlá, nejvýš kehká,
drobouká houbika, zjevu malých Mycen. Kl. 3

— 10 mm, blan. pr-
svitný, šavnatý, sklen., slab hrbol., pak rozlož., v mládí podvin.,

lílostný. mkce, bíle. mrtnat plstnatý, skoro hedváb. T. centrický

nebo excentrický, velmi dl., i mm ti., nahoru neztluštlý, prsvitné
bíK', trochu pomouený, solidní. L. sporé, proídlé, dosti šír. bich..

sem tam nkteré kratší, u t. trochu vykrojené, nesbíhavé, ist
bílé, pak slab naržovlé, velice kehké. V^r. nepravid. hranaté.

v st<>pku stáž., ržové, 8—10 ^x.

Xa zetlelém listí ve vlhkých olšinách u Mnichovic, Hrusic, Menic, Stran-

ic. Rian, Cern. Kostelce, jednotliv i trsnatá. 7—9. Pro povahu lupen nemže
hýti Mccilia. Pati do píbuzenstva Cl. parasiticus Quél.
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eskoslovenská Botanická Spolenost,
jejíž úelem jest pstovati vdy botaniické v ne-jširším slova

smyslu, poádá pednášky a rozpravy, jak ist vdecké tak
také populární, podniká kratší i delší vdecké exkurse, vydává
periodické i neperiodické publikace, vydává prodejné herbáe
a sbírky atd.

Zakládajícím lenem mže se státi ten, kdož zaplatí pí-
spvek 60 K a jest výborem schválen. Rádným lnem se
mže státi ten, kdo prokáže odborné vzdlání botanické, vy-
hoví § 12. spolkových stanov a zaplatí roní píspvek, jehož
výši stanoví valná hromada (pro období 1920—21 iní 10 K,

pro posluchae vysokých škol 4 K). Cleném mimoádným
stane se každý, kdo vyhoví § 12. spol. stanov a zaplatí roní
píspvek, jehož výši stanoví valná hromada (pro období
1920—21 iní 6 K).

§ 12. (spolkových stanov): lenové ádní i mimoádní jsou

voleni k návrhu dvou len spolku výborem a dvouteti-
novou vtšinou; na pání nkterého lena výboru musí býti
hlasování tajné.

Práva a povinnost! len, jakož 1 ostatní podrobnosti uve-

deny jsou ve stanovách spolku, jež rozesílají se interesentm
zdarma.

Má-li naše vda botanická opravdu rozkvétat, jest nutná

spolupráce všech botanik — a ústedí jejich jest práv Cs.

Botanická Spolenost. Proto každý, kdo zajímá se
o vdu botanickou, každý pítel dítek Floi-
ných, pistoupiž za lena Cs. Botanické Spo-
lenosti!

Cs. Botanická Spolenost vydává práv velké myko-
logické dílo proí. Dra J. Velenovského

»eské houby«,

jehož první díl (cena 30 K, pro leny Cs. B. S. 25 K), druhý
díl ^cena 34 K, pro leny Cs. B. S. 28 K) a tetí díl již vyšly
a díl tvrtý a pátý vyjde v dob nejbližší. — Objednati lze

u všech knihkupc neb pímo u Cs. Botanické Spolenosti.
»Ceskoslovenská Botanická Spolenost«

spoluúinkuje píi vydávání

»Vdy pnrodní«,
illustrovaného msíníku pro šíení a pstování vd pírod-
ních, v jejíž redakci soustedná jsou první naši vdetí od-

borníci pírodních vd, a jež v každém ísle krom ady v-
deckých lánk ze všech obor pírodních vd, obsahuje také

»Mykologickou hlídku«, v níž uveejují se jednak nové ob-

jevy a nové práce samostatné, jednak referáty a posudky
o nových spisech mykologických našich i cizích.

»V d a p í r o d n í«, jež jest orgánem Cs. Botanické Spo-
lenosti i Klubu Pírodovdeckého v Praze, vychází jednou
msín, vyjímaje msíce 'Srpen a záí v rozsahu jeden a pl
tiskového archu a pílohy na kídovém papíe. Pedplatné
na celý roník 65 K. '^

Bliižší informace sdlí »CsBotanická Spolenost«
Praha Ví. Na Slupi, Benátská ul. . 433.

Tiskem E. Leschingra v Praze.
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Polyporaceae. Honby chorošovité.

A) Dužnina devnatá nebo kožovitá, ideji ztuha ma-

sitá, rourky více mén prodloužené, spolu souvislé.

od dužniny sice rozlišené, ale od ní neoddlitelné Pnlyporca-:.

B) Dužnina mkce masitá, ten vetknut do klobouku,

rourlky srostlé, od klobouku oste rcjzlišené a lehce

oddlitelné Boletcac.

C) Dužnma masitá, klobo-uky bez ten, rourky ne-

^rostlé, mezi sebou volné I-istiiliiicac.

D) Dužnina masit voskovitá, plodnice rozlitá nebo lu-

penitá, roiušika povlóká nepravideln vtvité, laby-

rintické, nízké lištny Mcrulicac.

Polyporeae. Chorošovité.

a) Stélka rozlitá nebo klobouk bokem pirostlý nebo

s tenm na spodu, ústí rourek okrouhlá nebo hranatá Polyporiis.

b) Stélka bokem pirostlá, kloboukovitá, devnatá, ústí

rourek labyrinticky zprohýbaná Dacdalea.

c) Stélka Uokem pirostlá, kloboukovitá, devnatá, ra-

diáln rod)íhavé lupeny, úpln volné nebo spoe pe-
hrádkované, takže povstávají hranatá ústí .... Lc>i::itc's.

d) Stélka elastin masitá, kloboukovit kipenitá, bo-

kem v stopku stažená, lupeny na spodu lištnovité, ra-

diáln vidlené, s hojnými postranními výbžky, jež

i nkdy tvoí pehrádku Fa7'()liis.

Polyporus Mích. Choroš. Olir. 103.

Plodnice namnoze veliké, devnaté, korkovité nebo kožovité, s kl.

bud na substrátu roizlitým, nebo bokem pirostlým, nebo okrofuhlým

se spodním tenm. \'rstva rourková na spodní stran kl. Ústi sou-

vislých rourek okrouhlá nebo hranatá, obyejn velmi drobná.

Výtr. tyinkovité, elliptiné až i kulaté, hladké, bezbarvé nebo hndé.

Mezi výtr. asto krystalky šavelanu vápenatého.

Veliký rod o etných druzích, rostoucích na kmenech, pae-
zech a rzném díví, a to tak, že každý druh vázán jest na uritý
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Obr. 103. I. Polyporus Montagnei l'r., v pir. vel., v právo sotva zvtš. iistí

rourek a jedna rourka se strany, \- levo zvtš. výtrusy, 2. P. limonius \cl.,
mladá houba v pir. vel., 3. P. Pes Caprae P., mladá houba v pir. vel., 4. P.
Gintlianus Vel., v pir. vel., s výtr., 5. P. orbicularis Vel., v pir. vel., v pravt)
v prezu a zvtš. rourky, zvtš. výtr., 6. P.Wynnei B. Br., v pir. vel., dole

jedna plodn. se hbetu, zvtš. výtr., 7. P. conicus \'el., v pir. vel., v levo

prez, ústí rourek a výtr., 8. P. Reisneri ^'cl., v pir. vel., v právo zvtš.
výtr. a v levo rourky, 9. P. Preslianus ^ cl., v pir. vel, v právo kl. v prezu,

v levo ústí rourek a zvctš. vvtr.

drnh stromu, nebo rostou jedny druhy na listnatých, jiné pouze na

jehHnatých kmenech. Proto jest dležito, aby pi sbíráni vždy za-

znamenán byl strom, na nmž choroš byl nalezen. Jedny jsou vy-

trvalé, nasazujíce každý rok noivou vrstvu roiurek na staré a zvi-

šujíce se na obvodu, ímž mohou dosáhnouti obrovsikých roz^mr

(P. fomentarius, igniarius), jiné jsou poiize jednoleté, jiné konen
2—3leté. Nkteré druhy proinikaji svým myceliem živé nebo mrtvé

devo, rozhlodávajíce je, takže toto ztrácí svou pevnost. Tím hynou
živé stromiy a užitkové devo (ve stavbách) mnoho trpí. Tak vzniká

choroši velká škoda na ovocných stromech nebo v lesních kulturách.

Zdá se však, že mycelium osazuje vždy churavá místa na kmenech,

odkudž se pak ro'zleze i do zdravých jeho ástí. Nezdolatelnost tchto

mycelií jest podobná jako u Meruliu. Se snadným vegetativním roz-

ninožováním souvisí bezpochyby okolnost, že nkteré druhy vzácn

kdy vytvoují výtrusy. Rostou po celý rok, hlavn ale na podzim.

V pletivech tvoí se hojné krystalky osmistnové rzné velikosti. Pi

ohledávání výtrus teba dáti pozor (hlavn u druh vytrvalých),

al)ychom nezmátli vlastní výtrusy s jinými, které na rourky z okolí

nalítaly. Mnohdy nálezném pod mikroskopem cizích výtrus více

než vlastních.

R. PolypoTUS jest vlastn hlavn v tropech ro^zšíen, kdež známo

již na sta druh, což pochází odtud, že v tropických lesích jest množ-

st\-í druh devin, na nichž se biologické choroše bhem vk vy-

vinuly. Posud odtud popsáno pes 800 dr. a stále nové se popisují.

Také v E.vrop jsou hojné, ale posud nedostaten studovány. Vt-

šina jest jen nahodilou vzácností, jiné ale jsou všude nesimírn hojné.

Velikost i zevnjšek jich jest velmi rozmanitý.

Autoi tvoí z r. Polyporus nkolik rod (naše sekce), což ne-

schvaluji, nebo rody ty nedají se dobe vymeziti. Za dlidlo bére se

barva pletiva dužniny a výtrus, tvar plodnice a ikonsistence její.



I. Eupolyporus Piinina plo<hiicc bílá (liyíy pixl mikroskopem
hezharvé), ídce žlutá, ervená nebo fialová. \'\'tr. bezbarvé.

A) Physisporus {Porta). Plodiiice na substrátu roslitá a celou plochou

pirostlá, rourky na jejim povrchu.

a) Rourky a jich ústí roztroušen oddálené.

P. corticola Fries. (P. pertiisus Pers.). Ch. kovový. Plodn. na ke
rozlitá, okrouhlá a nepravideln na obvodu lalonatá, 4— lo cm š.,

ist bílá, dosti ctuJia koovitá, asi i mm ti., na okr. oste omezená

a široký plstnatý sterilní lem tvoící, uprosted oddálené a nestejn
husté porami jakoby jemn propíchaná.

Xa kcjrách hlavné listnat. strom vzácn. Xa Karlovu námstí v Praze

II, 1914.

P. tenax sp. n. (Poria t.). Ch. vláný. Plodn. na substrátu široce

rozlitá, ale lehce slupitelná, nikoliv solidn korovitá, nýbrž vlán
mkce vatovitá, z tuhých hyf spletená. 3

— 10 cm v pr., bílá, v stáí

trochu do žlutá, za sucha nažloutlá, pes léto vícekrát vrstevnat se

•obnovující, na okr. mkce plstnat byssovitá. Rour. žádné, nýbrž

v stélce roztroušené, nestejn veliké jamky, mnohé daleko od sebe

vzdálené, nejvtší ^ mm v pr. Okraj stélky byssovit se ztrácející.

Hyfy dlouhé, bezbarvé, vtvité, tuhé, tlusté (5
—

7,"), asto s oušky
nad pedhrádkou. Výtr. velmi hojné, 4 na basidiích, krátce stopkaté..

kulov. ellipt., bezbarvé, s i velkým tl.. 3-
—

4/í.

Povléká ve velikých plochách ve vlhkých drách myší. krtk a rejsk
nebo v dutinách humusu vlhkého a beh malých potk lesních holou zemi

nebo holé kamení, pechází ale také na okolní vegetaci. Xikdy na díví. Zai

živa vyluují se na receptaculích iré kapky. Dle mého soudu pedstavuje tato

houba samostatný rod vedle r. Pf)lyporus se znaky: Plodn. rozlitá, slupitelná,

vatovitá, z tuhých pevných vláken složená, tím pevn vláná, výtr. na stnách

miskovitých receptaculí na plodnici nestejn roztroušených. — Co jest Poria

reticulata Fr., tžko z chatrné diagnosy souditi, ale mže býti tak, jakq

J\ fu.^ax Pers. píbuznou,

b) Rourky a jich ústi Jiiíst spojeny; více mén Jiranaté.

^) Fludnice bílá.

*
Plodn. suchá, papírovitá nebo korkovitá.

t Plodn. na obvodu neurit omezená, asto byssovitá.

P. ínhalatus sp. n. Cli. nadechlý. Cist bílý. jako jemný nálet na

substrátu daleko široko rozlehlý, na okr. bez vlášení jako jemný nálet

(neslupitelný). Rourky husté, V2—4 mm dl., s ústím malinkým, hra-
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natým. celo^krajným. Výtr. pcliké, lo— 14 fi, hojné, vejitoellip-
t iilé.

Na stnách duté, staré ]'\py na zctlelém devu jako jemný nálet ve veli-

kých plochách. Lisí se ode všech Porií velikými výtr. í^ipomíná ponkud
P. fanncUus Ir., na bucich uvádný, ale špatn popsaný. Stromovka 1916.

P. bombycinus Fr. 1821 (Bol. terrestris Soav., Pol. rhacodioide.s

Pers.). Ch. hedvábný. Plodn. široce na substrátu rozlitá, asi 3 mm
ti, neslupitelná, témé jen z rourek složená, na okr. v škoký, útle

pavuinatý, neomesený lem zvolna se ::trácející. Rourk}' nejprv jam-

koviité, dosplé prodloužené, neist krémov žlutavé, s ústím širo-

kým, nestejn velikým, hranatým, se stnami tenkými a zubatými.
\ ýtr. kulaté, bezbarvé, 4—6.</.

Na zetlelé smrkové ke v naší zahrad v Mniclunicích (10, 1916), na

starých vrbách na Zlíchov (i, 1919. R.).

P. vaporarius Pers. 1797. Ch. paeništni. Plodn. jako tenký, bil-ý.

•neslupitelný, nepravid.. 6—20 cm š. poivlak, s byssovitým, širokým

plstnaté brvitým lemem. Rourky 2—5 mm dl., s ústím nestejn vel-

kým., nepravid. hranatým, pak neist nažloutlým. Výtr. úzce válcov.

ellhpt., velmi bohaté, 5
—

G/t.

Na díví všeho druhu, ve vlhkých b\'tech, kdež se rychle rozlézá a škodí,

v dolech, v lesích na paezech, s nich/, slézá i na okolí (mech, smetí a byliny)

všude velmi hojný. Povléká nkdy veliké plochy, ano celé paezy.

P. Vaillantií DC. 1815. Ch. Vaillantiiv. Ve všem podob, ped., ale

plodn. na substr. rozlitá, celá snhobílá, na okr. útle pavninat se

ztrácející a v dlouhé, teninké, rozvtvené a do deva vnikající nitky

pecházející. Rour. 3
—

5 mm dl., iitle vatovit mkké, ústí hranatá,

dosti velká. Výtr. bojme, nepravid. kulov., 3
—

5 /<•

Na trouchnivých paezecli a díví, hlavn borovém, dosti rozšíen. V le-

sích na tnjuchnivých paezech nebo v domech na vlhkém stavebnim díví.

^'šude rozšíen.

P. uríneus sp. n. Cli. moový. Povléká v smrkovém lese jehlií a

smetí jako útlý, 1)ílý. neslupitelný, sotva r mm ti. povlak ve velikých

plochách, na obvodu ale útle plstnatý, neomezený, nebyssovitý.

Rourky nizouké i(sotva i mm) .? ústím velikým, hranatým. Xýir.

krátce ellipt., 3
—

4^<.

\ smrkových lesích ve vlhkých, stinných, krytých místech, hlavn v hVm-

štinách, ídce. Za živa i po usušení pácliue odporn moem. Suchý trochu

sežloutne a ztuhne. Jest pribuz. ped., ale již výtr. se liší. V Saccardu nikde

nic podobného nenalézám.

P. Radula Pers. 1799. Ch. papírový. Plodn. tvoí 4
— 12 cm š..

mkké, bílé, papírovité, lehce slupitelné povlaky, na okr. úzce brvit

63?



vláknité. l\onrky 2— 10 mm dl.. s ústím nestejn velkým, neprav,

hrauatýiii. \'\'lr. ellipt.. 4—5 .".

Na trouclinivýcli, smrkových paezech n evnic (K.), pechází na okolní

pudu a kamení. 8, 1916. Devní ohrady na Smíchov (12, 1917, R.). V kla-

denských (Inkch povléká smrkové trámy (Ž.). Zde voní anýzov.

P. vulgaris Fr. 1821. Ch. obecný. Plodn. tvoí tenké, tenince koro-

vité, nepraxid.. 3
— 10 cm š., bílé, na ckr. bysseui nelemovanc povlaky.

Ronrkv i
—

3 mm dl., velmi husté, s ústím nwlinkýin, okronlilýin.

\'\tr. ellipt., 3
—

4/'.

Xa trouciinivém díví, na paezech, v dutinách mezi koeny, také na

zemi všude obecný po celý rok.

P. micans Ehrnb. 1818. C7;. lesklý. Plíxln. na substrátu rozlitá,

tence a ztuha lupenitá neb blanitá, nepravid. lalonatá, 4
— 10 cm š.,

na okr. s mkce vatovitým, bílým, ?
—

4 mm š. lemem. Rourky kra-

tiké, ústí masov bled naržovlá, hustá, hranatá, nápadn lesklá.

Výtr. kulat ellipt., 3
—4 .«.

Na starém díví listnat. strom vzácné. Na klenových devech u ]\lni-

chovic, 10, 1914.

P. laciiilatus sp. n. (Poria lac, Schizopora lac). Ch. dfípatý. Plodn.

na ke široce rozlitá, 5
—10 cm v pr., neslupitelná, suše korkovitá,

asi I mm ti., blanitá, na okr. zvolna pavuinat se ztrácející, celá

devnat bila. Rour. velmi sir. hranaté, jieh stny nízké, a k basi

v nestejné, ostré, trojhranné cípy rozdlené, nkde cípy splývají v zu-

baté, dlouhé hebínky. Výtr. kulov., bezbarvé, 3
—4 /'•

Na bukové ke na Cerchov v srpnu 1918 sbíral p. u. V. Mchcr. Jest

podivná Poria, jist samostatný rod pedstavující (Schizopora). ^Nlisto rourek

jsou tu vlastn hranaté sít, z jichž stran vnikají dípaté cípy.

tt Plodn. na okr. oste omezená, ano i trochu odstálá a zaátek

kl. tvoici.

O Rourky jednovrstevné.

P. medulla panis Pers. 1801. Ch. chlebový. Plodn. až i cm ti., //'-'-

ist až nažloutle bílá, široce rozlitá (10
—20 cm), tvrd devnatá,

na okr. oste omezená, s lemem ztlnštlým, i—2 mm š., tup vrubo-

vané lalonatým. Rourky V2— i cm dl., husté, bílé, ústí nestejn hra-

natá, tlustostnná, bílá. \Atr. kulaté, 4— 5 .».

Na starém díví listnat. stromu po celý rok. Karlštejn, Roblín (habry),

Dobíš (Starý), Cibulka (R.), Tebo (Nešpor, borovice), Mnichovice, Strašíce,

Cerchov. Statný, tvrd korkovitý, bílý druh.
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P. pallidissimus sp. n. CJi. blostný. \'e všem ped. podobný, ale

sterilní okraj neztliištlý, plstnatý, ale oste omezený, celá plodnice

suhohílá, pomokáuíiu fialovicí, výtr. vejitokulov., sporé, 3
—4 ."

Xa listna, paezu nad Sázavou v záí 1921 shíral yi. ]"rt. l'cclitncr.

.''arvou se liší od P. nu-dulla panis velice.

P. carpineus sp. n. C7;. íuibrový. Plodn. celá bílá, rozlitá, 3
—8 cm

š., jako fiiliý papír shipitcliuí, okr. oste celistz'ýni, asi i mm š.,

skoro odstálým lemovaná. Rourky sotva i mm dl., dosplé nálcvko-

vit k basi súžcnc, ústí nestejn vel. (až i mm š.), hranatá, tenko-

blanná, s okr. z:nbatým. Výtr. kulat, maliiik, 2^1'—3/'-

Xa habrových paezech v lese u Kunic (AJnich.J. 12, IQ17. Jest sice

pibuz. ped., ale podivn utváenými rourkami a výtr. rozdílný.

P. subfuscoílavidus Rostk. C7. plavohndý. Xa substrátu rozlitý,

až 20 cm š., korkovitý, velmi neprav, lalonatý, s dužninou bílou,

sotva I mm ti., sotva i mm š., plstnatým, troehn ohrnutým, tuhým
okr. lemovaný. Rourky 2—3 mm dl., s ústím hranatým, nestejné vel.,

barvy emlov bledavé (nevrstevnaté). Jest vždy sterilní, ale v ple-

tivu množství vel. i malých osmistnu.

Xa zetlelém -smrkovém díví Vzácn. Chudenice (Cel. 1884). na smrkových

trámech na Smíchov (R, iQi/). V mládí jest bílý, v stáí nažemlovlý!

Winter praví, že roste na díví smrkovém, Fries na dubovém.

P. hexagonoides Fr. íin Quél. Jur.\ Ch. šestiboký. Celý iste bílý,

kožovit elast., za sucha tvrdý, široko roizlitý (až 20 cm š.), výnlky
i holou pdu povlkající, rourkami nahoe i vesipod posázený, sem

tam volné, zevn plstnaté laloky jako zaátky kl. tvoící. Duž. b-

lostná, nevonná, 5
—8 mm ti. Rourky 3

—
5 mm dl., s tenkými st-

nami, ústí veliká .(i
—2 mm), neprav, hranatá, ano i protáhlá. Výtr.

bezljarvé, kulo^v. vejité, 5
—Gf. Pomakáním hndne.

\'edle dubového paezu na zemi daleko rozlitý, ve Aídrholci u Jírcn,

8, 1919. Popis Fríesv se dosti dobe shoduje. Znán posud z l>ancie.

P. eminens sp. n. Ch. vyniklý. Na substrátu široce rozlitý (15 cm"),

papirovitý, l)ílý, slupitelný, i—3 mm ti., na okr. nebrvitý, uvnit

blavý s odstínem okrovým. Sem tam vyvstává trojboký klobouek

(až 2 cm š.), širokou basí s plodn. splynitlý, ostrohranný, na povrchu

l)ílý, lysý, hladký, za sucha na okr. ernavý, vespod s rourkami 8 nnu

dl. Ústí hranatá, v mládí blavá piak okrov hndavá, pehrádky

ostré, celokrajné. Výtr. kulaté, bezbarvé, ^
—

7/'- ^'^^Y ^'^'"^^ h"jné.

Na ke starého klenu na jae u Slaného (R, 1917), v dutém kmenu javo-

rovém ve Stromovce (12, 1917). Duž. jest v mládí dosti mkce masitá. Tvoí

pechod k násl. skupin.
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OO Rourky 7'ícci'rsti'Z'iu\

P. obduceiis Pers. 1822. Alyc. Kur. Cli. puvlakový. Pcrcnnující,

suše korkovitý, v rourkách bled žemlový, ústí blavá. duž. ist l)ílá.

Xa trouchnivém devu široko rozHtý (a/. 50 cm), z dužniny sla-

bouké 1(1
—2 mm) se substrátem splývající sestávající, na okr.

s uzoukým (i mm), bílým, hrbolkat plstnatým, dí)sti oste ome-

zeným, neslupitelným lemem. Rourky 2—3 mm dl. tvoí etné

(až 12) vrstvy ini sebe položené, takže se celá houba skládá jen

z vrstevnatých rourek v tlouštce celkové i
—2^2 cm. Ústí rourek

pemalinká (Vs mim), hranatá, s pehrádkami tlustými, celými, ua-

tými. V'ýtr. hojné, krátce ellipt. až skoro kulov. ellipt. \'oní slab

anýzov.
\' dutém kmenu jasanovém v bažantnici u Libochovic. 8, 1918 (R). Jest

ze všech Porii nejvtší a vrstevnatostí rourek a perennováním ihned nápadný

druh. Jc?t ale vzácný. Nkteí se domnívají, že jest to > jen resupinatní lorm.i

drului r. conatus Fr., tvoícího tkisté klobouk^^ Roste také na jiných listn.

stromech.

** Ploduice šfínnuité luekee iiiasitú.

P. cavernosus sp. n. C7;. dutinný. Plodn. rozlitá, 4
— 10 cm

.š., za živa isté bílá a šfavnat mkce mas., za sucha tvrd

rohovitá a zvlášt v rourkách špinavé okrová, na okr. byssovité š;i-

roce lemovaná. Rourky i— jYi cm dl.. s ústím dosti šir.. skoro hra-

natým, bílým, za sucha hndým. \'ýtr. vejitoellipt.. 3
—

5 «, hojné.
\' dutin staré jablon v Struhaov, 9, 1916, na jabloni u Slaného (20,

1917, R.j. XemiJŽc býti P. mucidus Pers., který roste 'na borovicícli.

P. Iiians Karst. Fl. Fenn. (Fr. Hym. Bur. 574). Ch. finský. Plodn.

na substrátu široce rozlitá, s duž. 1
—2 mm ti. a s rourkami až i cm

dl., na okr. šir., byssoivit plstnatým lemem obroubená, v stáí na

okr. se loupající, bílá, uhasité šíavnatá, za sucha velmi kehká.

Rourky suché okrové nažloutlé, ošklivé páchnoucí. Ústí velká, hra-

natá, tenkostnná, na okr. dlouze brvité dipatá. \X'tr. kulaté, 2/2

až y/2 .".

Na tiinichnivém borovém dev v Oboe u .Smena, 8, 1918 (1\). \'e

Finsku také na borovém dev sbíral Karsten.

P. iodinarum sp. n. Ch. dlní. Plodn. na substrátu rozlitá, až

50 cm v pr., siklenutá, ist bílá a dosti mék-ce }iias., z rourek i
—2 cm

dl. složená, s ústími hustými, drobouiikými, okrouhlými, tlustých a

celokrajných stn. Plodn. tato spoívá na bláné pergamenové, bílé

neb žlutavé, z níž vybíhají provazce sklerotiové, až jako brk silné,



bílé nel) žlntav, tvrdé a pevné, plstnalé. az i ni dl., které daleko
díví prolézají. Páchne siln anýzové. \'ýtr. kulaté, l)ezl)arvé. 2—} 11.

V Kladenských dolech obyejný /.jev (prof. Žofka, 1016). Jest a«i \n\\n\y..

druhu P. i-A-i-ridus Sow.

P. saní;uinoIentus A. S. Liisat. p. 257. Vv. llyni. Eur. --.y^. ( Toria

s.j. th. krvavý. Plotln. na substr. rozlitá, ale slu.pitelná, na okr. oste

omezená, ale tlust plstnatá, drobná (1—^cni vi)r.). rzn lalocnatá.

s menšími v}idenutými {/olštáky kolem obvodu, sní-hohííá, za živa

mkce elasticná, pi dotyku ihned krvav ervená, za sucha posléz

špinav hndá, sotva 3—10 mm ti. Ústí rour. dosti velká, hranatá.

V'ýtr. hojné, bezbarvé, kuluv.. s r velikým tlískem, k basi pošinu-

tým, rour. 3
— 10 mm dl.. 4—i) u.

Na trouchnivýcli koenech vrbj-, jív, olší. v stinné vilike dulnié v behu
lesního potoka nad Hrusicemi (Mnichov.) v záí 1021, v olšinových moka-
dlech nad Hrusicemi hojn (y. IQ21). Jest podivuhodná a lehce poznatelná
houbika. Za sucha po blosti není ani stopy. Nkdy sestupuje i na holou

zemi. Nejradji roste v dutinách koen i;a zemi a v dutinách mechového
humusu.

P. excavatus sp. n. (1'oria exc). Ch. vyhloubený. Plodn. na sul)-

stratu rozlitá, dunat elasf. uias., 3
— lo cm š., až 2 mm ti., s duž.

bílou, lehce slupitelná, ncjprv vyduté. hluboké (a/, t cm) misky tvo-

ící, s tMetými, kolmými, sametovými stnami, asi 1
— i^j cm v i)r ,

pak splývá nkolik takových misek dohromady a tvoi lalonatý ])o-

vlak a na okr. tlustý bily sametový z'al, vnitní j)locha jest pak tu-

pými žebry v polika i cm š. rozdlená, iitle ruj^osní, barvy osmahle

hndé. Rourky pekrátké. vlastn jen hranatá si a pouze na sténácli

val Jiebo misek. Yýtr. kulov. ellipt., l)ezbar\-é, hojné. 5
—6 /.

Na mokrém, bezkorém bukovém devu na šumav v záí 1921 sbíral j). .

O. Rcisner, na ke dubu u Cernošic (1921, 10, l"echtr). Jest podivuhodná Poria,

vlastn tvoící pechod k r. Stcreum. nebo rourková plocha mní se v hladkou,

rugosní, takže mikroskopicky by každý houi)u tu za Stereum považoval. Ale

na stnách postranních val jsou nizcnmké sítky s výtrusy.

P. Reiclieri sp. n. (Poria R.). Ch. Keieliertúv. Plodn. nu subslratti

široko rozlitá (6—20 cm), asi 5
—8 mm ti., s bílou duž., za živa

šfavnaf mas., za sucha co tuhá. snadno slupitelná kin-a. na okr.

omezená oste plstnatým lemem. Rour. a li. za živa isté bílé, ale

pomakáním hndnouci, posléz celé ernající, ústí okrouhlá, s tupým
-okr., drobná, hustá. \'ýtr. bezbarvé, hladké, kidaté. hojné. 4

—
5 ,".

Voní siln aromaticky, asi jako P. squamosus.
\' dutinách starých, trouchnivých olšových paez u \'yžlovky 28. íjna

IQ2I. ernáním, vní a šavnatostí lehce poznatelný dridi. Povlékal veškeré
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plocliy vnitra paezu. \'nuji jej svému píteli, p. dr. J. i\eicliertovi, pilnému

mykologiivi a pedsedovi »\'olného sdružení s. myk(>l(!g«.

13) Plúduicc Šedá. -

P. ciiierasceiis sp. n. Lh. popclavý. 1'lodn. široce rozlitá, 4— 12 cm

š., uprosted 2—4 mm ti., za sucha jako per.ííamen se slupujicí.

s okr. oste omezený>m, hladkým, 2—4 mm š., šedohndým a lehce

slnpitelným, asto vlnitým'. Duž. ist bílá, kožovitá. Rourky pope-

lavé, I—3 mm dl., s ústím pemalinkým, blavým, okrouhlým, Výtr.

velmi hojné, krátce tup ellipt., 3
—4 .<'.

Vyrstá ze štrbin kry ra starých kmenech dul)Ovj'ch u Koší. 3. 1916

(O. Reisner). Jest velmi význaný druh. ile nemohu jej se žádným známým
Ktoložniti. Xejbližší zdá se býti I', umbrinus Rostk.

/) Plodnice ervená.

P. incarnatus Alb. & Schw. 1805 (V. Xiskiensis Pers.'). Lh. ma-

sový. Xa substrátu rozlitý, 3
—8 cm š.. ale oste omezenými, celist-

vými okr. trochu volný, nepra\id.. pevn korkovitý, suchý, celv

zevn i uvnit masov živ evvený. Rourky znan prodloužené 4 až

6 mm. Ústi rour. nestejn velká, hustá, hranatá. \'ýtr. sporé, kulaté,

bezbarvé, 3
—4 ,".

Xa starém, trouchnivém, borovém trámu v ohrad na Smíchové v beznu

1916 sbíral p. . Ot. Eeisner. Jest úhledný, zbarvením hned nápadný, ale

v/.ácný druh. Z Nmecka spoe zaznamenán.

P. albocarneus sp. n. Ch. hloervený. Xa substrátu rozlitý, až

10—20 cm .š., tence blanit pergamenový, loupavý, masové ervoni-

hndý, s duž. a okr. bílými, za vlhka dužnatý. za sucha hladký,

mastn lesklý, popraskaný, s okr. širokým, pavuinatým. vatovit

zvolna omezeným. Rourky 1
—

3 mm dl., ervené, oste se od bilého

podkladu odrážející, nevrstevnaté, s ústím dosti š., síovitým. Duž.

ist bílá, asi 1 mm ti. \'ýtr. luidoervené, tup a nestejnostrann

ellipt., s velkým centrálním tlískem, hojné, 10 ft.

Na ke starých borovic v ohradách na Smíchov v kvtnu 1916 sbíral

p. . Ot. Reisner. Krásný, nápadný druh. i*. Placenta Vr. jest s naší houbou

sice píbuzný, ale sotva totožný. Autor praví, že jsou rourky »substratosi«,

s okr. oste omezeným, volným, s ústím r. malinkým. Pro zbarvení výtr. by se

náš druh ani klásti neml do této skupiny, ale jest to urit Poria.
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B. Apodoporus. Plodnicc bokem pirostlé, klohoukovití\ s rourkaint na spodu.

a) Flodíiice v mládí nebo ca iva masitá a šai'iiatá. ca siiclhr

ztvrdlá, bez ccznií kry.

«) Plodnicc velká, sýrozt mlcká.

P. caudicinus Schaeff. 1703 (1*. sulphureus Vv.. \). citrinus IMj.

Obr. 104. Cli. sirovy. Kl. \eliké, 20—40 cm, pulukruhovité, širokým
bokem pisedlé, vodoTOvné, obyejn více kus vedle sebe a na
sebou spojených, na vrchu |)aprskovit svraskalé a ele^íantn vlnit

zprohýibané, skoTo hladké, nahoe oranžové, vespod a na okr. síro-

žluté, konen blavé, mkce mas., za vlhka šfcLvnaté s dii. žlutou.

Rour. 4 mm dl., sírožluté, s ústím jemným, žlutým. Voní asi jako

vepová peené. \'ýtr. xejitokul., 5
—

7 ."

V lét za teplj'ch deš pu celých Cechách na kmenech oech, akát, dubí:,

topol rozšíený, za živa v mohutných, ozdobných trsech. Na zimu se rozpadá,

ale píštím rokem znova se objevuje. erstvá mže se dávati do polévky.

;i)
Plodnicc za živa mkká, za sucha drobiv perníková,

nehtem rýpatelná, bila.

P. alutaceus Fr. 1821 (P. epixanthus Rostk.'). Ch. okrový. Bledé

kozový, na obvodu s hndou páskou (za suchaj, v trsech stechovi-

tých, vodorovn odstálý, 5
—20 cm š., 5

— 10 cm dl., polokruhatý,

na zaobleném okr. tenký (4
—

5 mm), uprosted asi 1 cm ti., na basi

až 3 om ti., na povrchu dusti pevný ale nekorovitý, hladký neb ojí-

nný, nepravid. hrbolatý a vlnitý, nekruhatý, za živa mkce mas ,

za sucha tvrdý, ale nehtem rýpatclný a jako trouchnivé devo dro-

livý, duž. blavá. Roiu". krátké, na starých kl. až i cm dl., nejpr\-

bílé, za sucha žemJové s ústim nestejn velkým, hranatým. Páchne

slab sladce houbov. Výtr. hojné, pemalinké. ellipt. kul., 2'j—3.".

Na kmenech rozliných listn. stnun z rovin a/, do podhoí, ale neliojn.

Trvá jen rok, ale píštím rokem se z téhož základu obnovuje. \'e sbírkách jest

velice napadána annf)hicrn. Prics i jiní autoi druh tento nesprávn a nedosta-

ten popisují a jmenovit o výtr. se ani nezmiuji. \'šichni pak píší (patrn

z Friesc opisují), že roste na borovicích.

P. epileucus Fr. 182 1. Ch. kašový. i'lodn. kloboukatá, 5
— 10 cm

v pr., 2—5 om ti., na okr. tlust zaoblená, bokem pisedlá, na spodu

rovná, nahoíe mírn sklen, a mkce jemné plstnatá (nikoliv hladká,

nikoliv korovitá). celá hilá, za živa skoro kašovit vodnat mas., za

sucha mkce sýrovítá. Rourky asi 1 cm dl., bílé, ústí nestejn vel.,
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7.aol)lené okrouhlé, na hranách (ikistých) cele. \'vtr. vejitokulov.,

1)ezbarvé, s i velkým tl.. 5
—8/'. Diiž. nemnlivá, slab aromatická.

Na akátech ve Stromovce v záí 1921 sbira! ]). . O. Rcisner. Od P. aliitac.

a chioiíciis liši se mimo vytr. mkce plstnatým kl. l'oi)is l'ri<uv je ubohý,

praví »ad triincos Fagi«.

%.w-

Obr. 104. Polyporus caudicinus Schaeff., znan zmenš.
]'ot. Maxímovi.

P. stipticus Fr. 1821 (Pers. 1801. P. acidulus Fr.). Ch. stavící.

\'^€ všem píl). a po(lol)ný ped., alekl. v trsu menší, s ostejším okr.,

s duž ist bílou (jako tvaroh!), rour. nejprv bled žemlové, uschlé

hlínov hndavé. Pácluic strašn odporn asi jako splašky z lihovaru

nebo cukrovaru.
Znám jej posud toliko z kmen starých akát okolí pražského (1910— 1918).

IVics udává jej z borovic ze Švédska, ne\ im proto, je-li s našim totožný.
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P. lacteus Fr. 1821. C7;. nilcný. jako iiecL, plodn. snhobílá, na

povrchu olysalá, ústí rour. 7.ul)atá. pak lal\\rinticky toitá.

Xa vrbových kmentcli u Zál)lilic na podzim 1914 sbiral p. >i. Mašek.

P. chioneus Fr. 1821 (!'. caudichis Fers.). C7;. cliioiishý. Konsi-

stence i tvar jako u P. ahu., ale innoliein menší a ist bílý. \\\.

3
—

5 cm, 2—3 cm' do pedu vyniklý, poliikruh(»\-.. bokem asi 1 cm
ti. piro'Stl'ý, k okr. zvolna ztenený, rovný, na ])>)vrclur/_v.^"v. hladký,

nieprav. hrub svraskalý a lirboilatý. Rouirky krátké a jako okrouhlá,

droibná ústí ist bílé. Duž. ist bílá, nehtem rýpatelná. \'ýtr. hojné,

válcov. ellipt., sem tam zakiv.. 3 .«. l^íchne slab kysele.

Na bezovém paezu 11 Jevan lOi.S sbíral dr .Kavina. \'zácný (Irnli.

P. candídissimus sp. n. Ch. nejblejší. Kl. 4—6 cm v pr., širokým

bokem (2—3 cm) pisedlý, polookroublý, velmi tlustý, .v okr. ostrým

(prez trojhranný), na spodu vyklen., nahoe rovný, lysý, hladký,

bezkorý, svraskale hrbolkatý, nekruhatý, celý ist blostný, za živa

vodnate nejvýš mkce mas., vláknitý, za sucha velice tvrd rohovitý.

Rour. 6— 10 mm dl., bílé, ústí dosti velká, oste hranatá, s tenkými,

celými okr. Výtr. bezbarvé, krátce tup válcov., 4—5 f*. Nevoní.

Xa trouchnivém, smrkovém paezu u Kunic (11, 1921). Jednoletý a jed-

notliv, nikoliv v skupinách. Lehce poznatelný druh po své mkkosti a vodna-

telnosti, záící blosti a veliké tlouštce. Píbuzné jsou P. molluscus Karst.,

P. destructor Fr., P. caesius b'r., P. mollis Fr.

P. pomaceus sp. n. Ch. jabloový. Kl. bokem pirostlý. 3
—O cut,

sotva I cm ti., k ostrému okr. zten.. na okr. nkdy zubatý, jako celá

houba ist bílý, bezkorý, hladký, lysý, hrnb radiáln Zflákn., šav-

nat mkce mas., za sucha roho\itý. pomakáním ržovící. Rour.

asi /^ cm dl., s ústím dosti velkým, oblým. \'ýtr. kulaté, nažloutlé, 8 fi.

V dutém, starém jabloni pod Okoem. 7, 1019 ((3t. Reisner). T píbu-

zenstvo tohoto podivného choroše jest nejasné. \'elikvmi, kulatými výtr. se

ale z píbuzenstva P. alut. vymyká. Proto teba jej dále sledovati.

P. piceus sp. n. Ch. smrkový. Kl. 6— 12 crn v ])r.. jednotliv ínetrs-

naý), polokruho^vitý, v tlustou krátkou stopku stranou stáž., nízce

sklen., na okr. velmi ostrý a skoro hebenit oste zubatý, 1
—2 cm

ti., k okr. málo zten.,, bez kruhu,i za žiiva neist bílý a šavnat

mkký, za sucha trochu nažloutlý, petvrdý, ale na lo.mu bílý a

nehtem rýpatelný, na povrchu bez kry, nelesklý, hrub nepravid.

jamkovit vráskovitý a místy oste tvrd osten katy a hebenitý,

k okr. hrub vláknitý. Rour. a ústí bílé, pak nažloiitlé, nestejn vel.,

velmi š., nepravid. hranatá až protáhlá, nezubatá. \'ýtr. zaoblen

tup ellipt., 6—8
^,, hojné. Páchne jako si)lašky z cukrr)varu.
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iNa smrkovém paezu u Jevan a u Sázavy na podzim 1918. Náleží urité

tli.> pibuz. 1*. alut. l'o\rch. kl. není plstnaty, nvl)rž tvrdé oste vráskovaný a

šupinkat lirebenity.

Tj FLodnice za sucha co kosf tvrdá, zevn lakovou íunotou

potáená, jež vyrstá v ostré hrbolky a ostny.

P. aculeatifs sp. n. Ch. ostnitý. Netvoí ady, nýbrž jednotliv, kl.

lalonat vykrajov., 10— 14 cm š. a 4—5 cm dl., vodorovný, tenký.

k okr. velmi zten. a ostrý (u boku 4— 10 mm ti.), velmi tvrdé dev-

natý, nekruhatý, útle pýitý, žemlový, na radiáln vráskovaném okr.

bílý, celý ostrými, i—3 mm dl., kolmými, kuelovitými ostny oddá-

len posázený. Rour. kratiké, busté, bílé, duž. bílá, nevonná. Ústi

rour. drobounká, okrouhlá, bílá. \\vtr. neml.

Xa dubových paezech v hájích u Karlštejna, 10, 1915. — P. inodorus Fr.

(Švédsko) uvádí se také iia dubech, ale popis jest nedostatený. Praví se, že jest

blízký k F. suaveolens.

P. perdurus sp. n. Cli. petvrdý. Kl. polokruhov., 3
—

5 cm v pr..

bokem asi i cm ti. pisedlý, uprosted 6 mm ti., nekruhatý, na okr.

ostrý, za živa mkce mas., za sucha co kámen tvrdý, ale s duž.

nehtem rýpatelnou blavou s nádechem riižovým, na T>0'vrchu lysý.

jakoby tvrdým lakem potažený, jenž tvoí tvrdé husté hrbolky, jamky
a vrásky, blavý, za sucha osmahlý. Rour. krátké, ústí pemalinká.

hustá, hranatá, trochu zoubkatá. špinav žemlová. Výtr. podlouhle

ellipt., 3
—4 ."• Páchne slab.

Na smrkových paezech ve vlhkém lese u Teboné (8, 1915, Weinz.), rovnž

na smrk. paezu u Jevan (8, 1918). Jest jednoletý. Qstí rour. jest tikrát menší

než u P. alut.

c) Plodnice za živa mékce mcLsitá, za sucha také mkká,
zevn ervenavé zbarvená, uvnit hndavá, žemlová neb

bílá.

P. quercicola sp. n. Ch. dubový. I za živa mkce clast., drobiv

rýpatelný, s duž. bílou, na ezu rychle hndnoucí, za živa šavnaté

mas., s povrchem bezkorým, žemlovým, jemn hust nachov oste

.zrnekatým. Kl. bokem- široce pirostlý, trsnatý nebo stechovitý,

nízce sklen., uhlazený, na okr. tup zahnutý, vespod s plochou rourk.

rovnou, 3
—

5 cm v pr. Rour. 3
—

5 mm dl., za sucha osmahle na-

žloutlé, s ústím velkým, hranatým, brvit zoubkatým. \'ýtv. po-

dlouhle válcov., bezbarvé, 6 ft. Zápach mírný, houbový.
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Na starcni dubu u ['cruce, 8, 1917 (Ot. JvlÍsuci). - Jc^t jednoletý. Tvíi
rád sterilní kuldvité podložky, z nichž po stranách ki. vyrážejí. .Snad patí do

pibuz. P. mollis Pcrs.

P. ramicola
s[). n. Cli. 7'ti-:niý. K\. 5

— 10 cm v i)r., polokruliov..

bokem pisodlý, uprosted 2—3 cm ti., k zaoblenému okr. /.volna

zten., nejprv velice mkce mas., pak ale tvrd korkov., :;evn lysý.

hladký, neknihatý, slab sklen., špinav masov rMový, ped okr.

hust ru^osn jamkovitý, uvnit svtle rezavý. Rourky pomrn
krátké (O mm\ s istím nestejn sir., nepravid. zaobleným, nejprv

skoicov žemlovým, pak ervenohndýiu. Rour. poinakáním erve-

nají. Hyfy pod mikrosk. žluté. Výtr. hojné, ellipt. válcov., trochu za-

kivené, nažloutlé, 3
—

4 /'.

Na kmenu a vtvích vypoko na bíze a také na jeábu v Košíích (2, iQiCi.

O. Reisner), na olšových opadlých vtvích u Porue (R), u líabru a Alnichovic

(8, 1916). — Plodn. bez kry. Jest nejvýš význaný, niemu nepodobný druh.

£) Jiriihy drobné, za sucha vesins ztvrdlé.

'=' Zelenav namodralé.

P. caesius Schrad. 1794. Ch. modravý. Menši druh. Kl. 3
—O cm

.š., 2 cm ti., obyejn více kus nad sebou, šir. bokem pisedlé, ídce

trochu stOipkat stáž., mkce šavnat mas., bílé, ale pomakáním

modrající, konen za sucha šedozelenavé. Poivrch nerovný, s krát-

kými vlákny. Roitr. pomrn dl. (až i cm), s ústím bílým, nestejn

oste vykrajovaným až i dlouze ostuitým. Výtr. válcov., zakivené,

bezbarv, 4—5 (W

Na paezech a kmenech lísln. strom všude rozšíen, a ne obecný. Hlavn

n,i podzim. .Scliroclcr udává falešn výtr.

Ý ^ Rudolindé nebo hndaz'é.

P. Weinmanni Fr. 1828. (Bol. mollis Alb. Schw., \\ ]al)yrinlhicu>

WeiiTim.j. Ch. IVeinmanniiv . Plodn. nejprv mkce a vodnat mas..

pak rohoi'ít ztvrdlá, 8— to cm š., bokem pirostlá,, za sucha hrubc

fadialn svraskalá, nezeteln kruhatá, ern rudohndá, hrubými

šttinami drsná, na okr. blavá. u boku i cm ti., k okr. zvolna zten.

Ústí r. krátkých pemalinká, hranatá, za živa pomakáním hnd-

noucí. Duž. l)ílá. \\vtr. bezbarvé, kulaté, velmi sporé 4 <".

Na kmenech a paazech borových velmi vzácn. Ostrolov Újezd (Simek

1013). Vzácná, ale lehce poznatehiá houba. Posud zaznamenána ze 3 míst

z Nmecka. Klsaska, Švédska a od Petrohradu. Jest pibuz. P. borcalis.
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P. Cavinae sp. n. C7;. Kavinuv. Za živa mkce mas., za sucha

tvrdý, pokvkruhdvitý. troLini v stopku stáž., na okr. ostrém rovný,

na ba.-^i '> mm ti., k okr. tenký a lu])enitý, l)ez kruhu a kry. zevn

liílý ale sušením rezav osmahlý, na okr. ernohndý, iuhými od-

stálýnii ervenohnédými chlupy odný. Duž. blavá, s odstínem ple-

ovým. Roair. dosti dl., blav. ale pomakáním rudohndé, suché

okrov hndé. Ústí peveliká, hranatá, Z' dl., oste zašpiatné cípy

rozeklaná, s tenkými stnami. \'ýtr. Icjiince a tup árkovité, za-

hnuté, 4."-

Xa smrkovém paezu u .Struhaova v lese, o, 1916.
— Skvostná a lehce

poznatelná houha z píbuz. ped. n P. adustiis. Nemohu v literatue nic po-

(k)bného nalézti.

*** Sušením ernavé.

P. adustus Willd. J787 (Hol. suiberosus Batsch, B. pelleporus

iiull., li. concentricus Schum.). Ch. osmahlý. Plodn. za živa šav-

nat elast., pak za sucha rohovíte ztvrdlá, 2—5 cm v pr. a 2—4 mm
ti., vodorovná, polokruhov., v etných kusech nad sebou, na povrchu
útle chlupatý, svtle popelavý, pak okrový, sotva kruhatý, okr. bílý

pak erný. Rour. 2 mm dl.. šedé, ústí jemná, hustá, okrouhlá, nejprv

bílá, pak ernošedá, pomakáním ernající, \\vtr. hojné, krátce

ellipt.. 3—4 //.

Xa kmenech a paezech listnat. strom, obyejn v ninožstvi pohromad,
po celých Cechách obecný. Na vrbácli u Kunic sbíral jsem v zim odrdu (var.

uter m.), jež v stáí celá iin úhel zerná.

****
Bledavé nebo bílé.

t Druhy pes ? cm i' pr.

P. spumeus Fr. 1821. ÍB. pulvínatus Whlb., B. suberosus Whlb.).

Ch. pnový. Celý bílý, 5
—6 cm, za živa houbovit mas., suchý tuhý,

pevný, 2—3 cm ti., bokem pirostlý, nekruhatý, dol dlouze klínovit

ztížený, s duž. bílou, asi i cm ti., s okr. ostrCm, málo zten., nahoe
drsn odstále chlvípatý, bez kiiry. Rour. i cm, ústí bílá, malá. hustá.

celokrajná. tup hranatá. \'ýtr. vejitokul., 6—7/<, bezbarvé. Nevoní.

\'ždy na jilmech, v zahrad Kinských na Smíchov v zim 1918 (R"). Jest

jednoletý, ale dlouho trvalý, zevnjškem P. suaveolens pipomínající, ale nevoní

a rour. ostrou arou od duž. oddlené, menší ú^^tí a jiné výtr.

P. borealis Whlnb. 1826 (Bol. albus Schaef.). Ch. severní. Plodn.

za živa mas. houbovitá, pak uschlá tvrd rohovitá, zaoblen klíno-
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vitá, k basi skoro stoplcat síii., dosti ti. ( i
— j cm), ii;i ]>u\rciiu bílá,

pozdji žlutavá, bez kruhii, mrtnat nepravili, radiáln vrásitá a

hrbolatá. Rour. až i cm, blavé, ústí velice nestejná, nkterá velnu

veliká, neprav, hranatá a lalonatá. l)už. svtle žemlová. \'\tr. vej-

ito-ellipt., k basi stáž.. 5/'.

Na starých kmenech a paezech jedli a snirk v horách. Hora Kohout

na Šumav (Šim.ek), Boubín, Krkonoše (K). Rudohoi (L).

P. fumosus Pers. 1801. CJi. kouový. Kl. ()— 10 cm š.. vždy u vel-

kém potu trsnat nad seboti, rovný, na okr. lalonate af^roliýbaný.

na basi 4
—

7 mm ti., k tupémti a dosti ti. okr. zvolna zten., nekru-

hatý, za živa mkce kožov. mas., za sucha co kos tvrdý, s duž. špi-

navé hélavou až hledeokrovon, houbov vonnou, na povrchu kozov

mkký, nažloutlý, matný. Rour. velmi kratiké, s ústím nestejn vel.,

tup hranat., neisté hélavým, pomakáním rychle temné kávov

hnédnoucím až skoro ernajícím. Výtr. velmi s]>oré, podlouhle ellipt .

3—5/'-
^. ^

Na jívách, Vrbách, jasanech, bucicli. 11a paezech. Blansky les (Sim.).

v Bažantnici u Budyn (R), Ccrnošice (8), 1918), Jevany, Senohraby (Kar.),

Stromovka (R).

P. scanicus Fr. Mo^nogr. Ch. skotský. Jako ped., kl. 5
— 10 cm.

nekruhatý, lalonatý, za sucha velmi tvrdý, na basi 4
—6 mm, rovný,

k ostrému okr. zvolna zten., šedé okrový, suchý útle plstnat same-

tový ale ne:hlupatý, s duž. blavoit, odporn páchnoucí. Rour. 5
— 10

mm dl., ústí velká, nestejná, oste hranatá, špinavé šedoJinédavá.

s tenkými stnami. Výtr. hojné, tup krátce ellipt., 4
—

5 ."

Na vrbovém paezu u Siivcncc, g, H)!^ (Reisner), na topolech ve Stro-

rr;ovce (R). Liší se od ped. temnou barvou rour. a jich délkou a daleko vtšími

ústími. Posud sbírán jen ve Skotsku.

P. albus lluds. Fl. angl. 1778. r>ol. salicinus Hulí., fliol. fag-ineus

Schrad.). Ch. bílý. Plodn. 3—4 cm š., za sucha tzfrdé rohov., velmi

tence lupenitá, na ostrém okr. silné ohnutá a hnédé osmahlá, na basi

zúžená a 6 mm ti., vždy ve velikém množství husté nad sebou, takže

povstávají veliké trsy. Povrch svétle košové žemlový, matný, jakoby

plstnatý, pak vybledlý a bélavý, lysý, nekruhatý, radiáln hrubé vrásitý.

Rour. 2—3 mm, bledé, ústí rour. svtle nažloutle okrová, pomaká-

ním hnédnoucí, s tenkými, ostrými stnami hranatá, fasetovan

lesklá, nkdy i s odstínem naervenalým. Duz. kož(jv nažloutki,

mkce korkovitá, houtov vonná. Výtr. tup ellipt. 4—5 /'•

Zpravidla na topolech, vždy v trsech až o 100 plodn., také na jívách.

Chuchle (co rok na podzim), v údolí Radotínském (11, iQi;)- ••'•if^ "vádí jej

z buku a vrb.
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Pfil. (Bol.) albus Miils. dle Fricsc bude asi špatn a nedostaten popsán,

ncbot by p.ik naše houba musela pedstavovati jinj' druh.

P. tabuíosus s]). n. C7;. l^rkciniý. Kl. 3
—

4 cm, polokruhov.. v t
—2

cm dl. a I cm š., plochou stopku klíiiov. stáž., liipcnitý, za živa

mkce kožov., za sucha tvrd rohovitý, celý snhobílý, úplné lysý a

hladký, ale nelesklý, se sotva zetelnými i—2 kruhy, radialn pe-
hnst oste pruhovaný. Rour. kratiké (i mm), ústí pemalinká, hra-

natá, hílá. \'ýtr. hojné, ellipt., malinké 2>4—3 /'. i^áchne nakysle.

Xa trouchnivých borových prknech v paeništi v botan. zahrad v Praze,

8, 1919. Tvoí mnohoadé, husté trsy až o 50 kl. Pati do pibuz. pfed., liší se

blostí, lysostí, vráskováním a ncbarevným okr. kl.

P. oetens sp. n. Ch. páchnoucí. Celý bílý, jen pi usy,c]uíní na

ostrém lupcnitém okr. hnédavý, málo trsnatý, na boku i cm ti., 3
—4

cm š.. k okr. zvolna zten., na basi nkdy trochu stáž., hladký, lysý,

za sucha zcvrklý a tvrdý, za živa mkce mas. Rour. krátké, bílé,

s ústím nestejn vel., hranatým, bílým. Výtr. ellipt. 4
—

5 //• Páchne

silné jako splašky z cukrovaru.

Xa borových paezech u Hodkoviek, n, 1918 (Reisner). Jest blízce pibuz.

P. albus, ale tlustší ;a mén trsnatý. Z borovic z toho pibuz. uvádí se toliko

P. kymathodes Rostk., ale tento má šedé rourky.

P. dentatus sp. n. Ch. zubatý. Menší než P. albus, drobnjší. KL
2—3 cm š. a I—2 cm do pedu vyniklý, asto v stechovitých a-

dách, bokem pisedlý, rovný, 3
—4 mm ti., celý bílý, lysý, za sucha

radiáln vrásitý, na ostrém okr. hndav osmahlý. Duž. bílá, bez

zápachu. Rour. a ústí bílé, potom za sucha trochu okrové, nejwš
husté a drobné, krátké, s okr. oste zubatým. Yýtr. hojné, krátce vál-

cov. 5
—6 ^t

Xa bucích u Jevan, 9, 1916. — Povahou ústi rour. daleko drobnjších

od P. albus odchylný. Snad biologický druh.

tt Druhy nejvýš J cm v pr.

P. Alni sp. n. Ch. olšový. Drobounký, ale tlustý, bílý. Kl. i— 1^2

cm, bokem pirostlý, ale nkdy skoro stopkat stáž., polokruhov.,

velice tlustý (i cm), k okr. oste zten.. s lemem dolu sehnutým,

sklen., nejprv plstnatý, pak lysý a radiáln svraskalý. Rour. znané

dl. a jako drobounká, v ostré zuby rozeklaná ústí šedavé. Duž.

suchá velmi tvrdá, bílá. A\vtr. vejitokulov., 4
—

5 /'

X*a suchých trouchnivých vtévkách olše jednotliv. Mouchnice na Mo-

rav, 8, 19T8 (Sladký).
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P. fragilis sp. n. C7/. L-cIiký. \'tsi ne/. I*. aiiK/rpluis. asto více

kus nad sel>ou, celý za živa i za sucha ist bílý, za živa 7'clice mk-
ký, houbovitý (ale nešavnalý), za sucha také mkký a zvlášt rour.

velice kehké. Kl. 4—5 cm, široce pirostlý, jen málo ostrým okr.

odstálý, na povrchu rugosní, lysý, duž. snhobílá, 3
—

5 mm ti. Rour.

až I cm dl., ústí hranatá, dosti š. Výtr. skoro kul. 4 .». Nevoní,

Na borových pulencch v devaské oluadé na .Smíchove, 3, 1919 (Reisner).

Jest urit príbuz. P. aniorphus Fr., ale rozdílný dr.

P. amorphus 1m-. 1815. (i>. aureolus i'ers., roseoporus Kostk.,

B. irregularis Sow.). CJi. beztvarý. Plodn. drobné (i
—2 cm), ale

hust trsnaté, za živa toicc mas., ra siicJia tvrd clirupavité, na po-

vrchti málo kruhaté, ist bílé, odstále chlupaté, na okr. ostré a lalo-

naté, bokem nebo hbetem pisedlé, lupenité. Rour. pekrátké, bled

žluté as zlatožluté a oranžové, ano i krvavé. Ústí hustá, hranatá, b-
lavá. Výtr. ktd., spoe se vyvinující, bezbarv, malinké 3

—4 /(.

Ve vlhkých lesích na paezech borových všude velmi obecný, hlavn

na zimu.

P. pertenuis sp. n. Ch. petenký. Podobný a ])íl)uz.ped., ale útlejší

a menší, celý ist bílý. Kl. >^
— i cm, híbetem pirostlý, ouškatý,

odstálý, nejvýš tence lupenitý (sotva i mm), brvit chlupatý, živý

mkce mas., suchý tvrdý. Rour. dosti krátké, ústí hranatá, bílá.

Výtr. skoro kul. 4 /<.

Na trouchnivém smrkovém paezu u Kunic, 8, 1918. P. ciliatulus Karst.

(Finsko) zdá se být podobný, ale roste na olši a má podlouhlé výtr.

P. Hcraci sp. n. Ch. Horákv. Kl. 2—4 cm š., 1—2 cm do pedu

vyniklé, hust stechovité, obyejn z hladké, i>itisklé, lupenité

plachty vyrstající, bokem pisedlé, 6— 10 mm ti., k okr. ztenené,

vlnit zprohýbané, za vlhka mkce gumovit elast., za sucha ztvrdlé,

na povrchu neokornatlé, blavé, krátce plstnaté, slab kruhaté, na

okr. gelatinosním, bezrourkovým (asi 2—3 mm) lemem vroubené.

Rour. bílé, ústí bílá, okrouhlá až trochu hranatá, zvící P. versic,

s okr. tupým. Mezi^ bílou, mkce houbovitou vrstvou zevní a rour.

vrstva solidní, gumovit rosolovitá. Výtr. podlouhlé, trochu zaki-

vené, bezbarvé, hojné 8—12^. Páchne siln jako splašky z lihovaru.

Na dev borového paezu u Rokycan sbíral v íjnu 1921 .p. A'. Cejp.

Jest nejvýš podivný choroš s dvojitou duž. \ enuji jej svému vrnému a šle-

chetnému žáku, p. dr. B. Horákovi, prof. v Rokycanech. .
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1)) Plodil, od uiládi suchá, hoo7'itá iwbo korkovitá, tenká, jed-

noletá, bez cévní kry.

cc) Kl. iiwiiší. tenké, obyejn steelunté.

*
Ústí rourek fialová.

P. abietinus Dicks. 1801. Cli. jedlový. (B. purpurascens Pers., Bol.

incarnatus Schum.). Plodn. i—2 cm, tence lupen., kožovitá, ste-

chovitá, nahoe svtle popelavá. na okr. l)ílá. nezeteln kruhatá, od-

stále plstnatá. Rour. velmi krátké, nejprv nachové, pak fialové, ústí

pomrné velká, sífovit hranatá, nepravid., na okr. zubaté klaná.

Výtr. velmi význané, úzce válcovité, zakivené, hojné, bezbarvé.

Na borových paezech vzácn. Jilové (K), Klenová (Vrba), Chudenice

(Cel.), Mnichov., Dobíš (Stan), Strašice, Šumava. Druh tento nápadn se

podobá Irpex fuscoviolaccus a roste na stejných místech. \"ýtr. 10 /'-

*'^
l^sti rourek bílá, kl. odstále chlupatý, kruhatý.

P. versicolor L. 1775. (Bol. variei^atus Sch., B. imbricatus Se.

P. argyraceus Pers.). Ch. rznobarevný. (Obr. T05.) Plodn. v ob-

sáhlých, stechov. trsech, 3
—

5 cm. 2—3 mm ti., suše ikorkovité, na

povrchu leskle sametov chlupaté, olivové, erné, žlutavé kruhy tvo-

ící, na okr. bílé. Duž. bílá. Rour. i—2 mm dl., ústí okrouhlá, bílá,

pak trochu pižloutlá. Výtr. válcov., asto zahnuté, sporé neb žádné

6—7 /'. \'oní slab houbov.
Xa paezech a kmenech listna, strom všude velmi obecný, hlavn na

podzim. Jest to ozdobný a dle stanoviska podkladu dosti mnlivý druh. Pod-

léhá siln annobiím. Tvoí nkolik odrd, z nichž tuto pouze ti uvedeme:

Var. cyaneus m. Kl. zvlášf tence lupenité, na povrchu ocelov modravé, etnými

pitiskle hladce lesklými kruhy zdobené, k basi klinovit zvolna zúž. U Jiína

sbírala pí. Šttková (g, 1915), na jasanovém paezu v údolí Radotínském (11,

1918). Var. rosiphilus m. Menší, gracilnjší, kl. tení, rourky a ústí v mládí

masov naržovlé, ale v stáí kaštanov hndnoucí, s okr. dlouze oste cípatým,

ústí hranatá, o nco vtší. Ka kmenech starého šípku nad Chuchli (4, 1916).

Jest jist biolog, plemeno. Var productiis m. Kl. zvlášt tenince lupenitý,

škeblovit sbihavý (z poloviny hbetem pirostlý, s laloky volnými, jazykovit
do pedu protáhlými, s povrchem sotva zonickým, stejnomrn pl}'50vým, s okr.

lysým, prsvitn pergamenovým, ústími rour. menšími, blostn mlénými.
Na klenech u Karlštejna sbíral v srpnu 1921 p. Fr. Fcch.iner. (Mže býti

i dobrý druh).

P. vitellinus sp. n. Ch. žloutkový. Kl. 2—3 cm. bokem pirostlý,

ale dol trochu sbihavý, polookrouhlý, znan sklen., kruhatý, za

živa mkce kožovitý, za sucha tvrd rohovitý, na ostrém okr. vln-

kaý, na basi 4—6 mm ti., odstále hust sametov chlupatý, krásn
1
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šloiitlcový, s biU.ii duz. Ústí ríuir. hranatá, o nco vtši než u ped.,
se stnami tenkými, zoubkatými. 1)ilá s nádechem ržovým. \'ýtr.

úzce válcov. 7
—8 /<.

Na dubu u csk. Brodu v lednu 1921 sbíral ]). J. Sýkora. Xeniohu souditi,

je-li stejný s P. lutescens Ant., ale I', lutescens l"r. to rozhotln neni. Jest to

drobný óh. z píbuz. ped.

P. zonatus Nees 1816. (Bol multicoior Schaef., B. ochraceus
Pers.). C7/. kniliatý. l'odol)á se I*, versicol.. ale kl více sklen., na

I

Obr. 105. Polyporus versicolor L., v pi^ir. velikosti.

basi stáž., matn krátce plstnatý a na starší ásti skoro olysalý s vy-

nikající hndou barvou. Jest vždy vtší a tkistší.

Nu paezech listnat. strom dosti hojn všude, hlavn na podzim.

P. velutinus Pers. 1797. C7/. hedvábný. Dosti podobný P. hirsutus,

ale plodn. více sklen., mén hruib chlupatá a mén oste kruhatá,

bílá, v stáí šlutavá. Výtr. podk)uhle cárkox-. 5
—() n.

Na paezech a kmenech listnat. strom, ideji, v let a na podzim.

P. hirsutus Wulf. 1788. Cil. <-lilnpatý. Kl. 5
—8 cm. na boku 1 cm

ti., korkovit kožovité. polokruhov.. rovné, velmi dlouze odstálc

hust chlupaté, šedé, oste kruhaté. Rour. 3 mm dl., iistí drobná, hra-

natá, bílá, pak do žemlová, s okr. zubatým. Duž. bílá. \'ýtr. tence

válcov. 4,"-
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Ivo^tc aslo v množství na bizácli, ale takt na dubech a liabrech, v lét

a na podzim všude hojn. Vtší než P. versicol.

P. fagicola sp. n. Cli. bukový. Podobný a píbuz. ped. Kl. 4
—6 cm.

uprosted b— 10 mm ti., polokruhov., u pedu rovný, tupý, pravid.,

hluboce kruhatý, tmavošedý a odstálc dlouze husté chlupatý, s duž.

kožovit korkovitou, blošedavou, bez zápachu. Rourky krátké a

jako ústí šedé, ústi veliká, okrouhlá, pak tup hranatá, celá. Xýir.

dlouze tence válcov., asto pokivené 6—7 //

Hojný na bukových paezech a kmenech u Jevan na podzim. Ohrady na

.Smíchov (R). Jest patrn biolog, plemeno ped., s nímž se od mykolog jisté

ztotožuje.

P. línearisporus sp. n. Ch. árkovýtrusný. Celý ist bílý (i s duž.),

suše korkov., lehký, za sucha pevný, 2—4 cm. velmi tlusté sklen.

(u boku I cm), s okr. krátce zaosteným, nahoru obyejn protáhlý,

vespod rovn uatý, nekruhatý, lysý, matný. Rour. pouze i—2 mm,
s ústim tenkostnným, hranatým, pemalinkvm, bílým. A ýtr. )ua-

linké 2^^—y/2 II, tenincc tymkov.. asto zakivené, velmi hojné.

Nevoní.
Xa smrkovém paezu v hlubokých lesích u Jevan, 8, 1918. Jednotliv nebo

po nkolika. Zjev, tlouštka a lysost poukazovaly by na P. borealis, ale nešfav-

natý, korkov. kl. a teninké výtr. svdí více P. hirsutus a píbuz.

P. Wynnei Berk. et Br. Ch. Wynnev. Kl. i—3 cm. tence lupen.,

kožovit suchý, nejprv na substrátu rozlitý, s okr. volným, skoro

byssovitým, pak jednou stranou volné odstálý, asto vykrojované zu-

batý, kozov bledý, nezeteln kruhaý a radiáln žíhaný, dlouze

mkce chlupatý, jednotlivý (nikdy v trsech). Rour. bílé. husté, ústí

hustá, hranatá, asto zubatá, bílá pak nažloutlá. Výlv. árkov. ty-

inkov. 5 ," hojné.
Na opadalých, starých vtévkách list^ v lesích vzácn. Mnicliovice (8,

1918). Jest sice podoben drobnému P. versicolor, ale nestechovitý a netrsnatý.

útlý.

P. Reisned sp. n. Ch. Reisneriiv. \'ytrvalý ale nevrstevnatý. Plodn.

4 cm, korovit pevná, stejn ti., okrouhlá, hbetem pirostlá, hoejší

i dolejší ástí široce odstálú, lalonaté zprohýbaná a i ukdy lalo-

natá, na povrchu odstále husté šedé sametové chlupatá, trochu kru-

hatá. za živa žlutavým okr. lemovaná. Rour. krátké, ústí nejprv

pleové nažloutlá, pak popelové hnédá, velice nestejná, vetší nálev-

kovitá. Duž. bílá. -nevonná. Výtr. podlouhle ellipt. 6—7 /».

Xa kmeni T.oniccra tatarica ve Stromovce v imoru 1916 sbíral p. . O.

Reisner. Xáleží sice do píbuz. P. versicol., ale zbarvením, tvarem rourek na-

prosto rozdílný. Pozdji jsem jej sbíral také na habrových paezech u Mni-

chovic.
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P Rolilenae sp. n. C7;. RoJilcnuv. Kl. 3
—

5 cm v pr.. okrouhlý, áo-

lejsí ásti pirostlý, hoejši odstálý, tence lupen., tvrd kožov., asto

lalonatý, jemn sametov chlupatý, kruhatý, šcdoliitavý. Rmir.

krátké (2 mm) a jako hranatá ústi šedoUutavé, s tenkými celými

stnami. Výtr. ellipt. 3
—4 n. velmi skrovné. Duž. bílá, nevonná.

Na dubových paezech v lese Chuchelském (4, 19 16). Rourky se pi
zmn polohy blýskají jako u P. radiatus.

P. albidus Trog. 1828. Ch. úhélový. Celý snhobílý, maliký. Kl.

2—4 ^,m, I—2 m'm ti., suše, matn kožov., klinovitý, vjikovitý.
asto v stopeku stáž., s ostrým lalo-natým okr., bokem pirostlý,

v houfech nebo stechovitý, na povrchu svraskale jamkov., jemn
pýitý. Rourky 2—3 mm dl.. ústi jemná, bílá. Voiui slab anýzem

Výtr. kulov. ellipt., 3 ,". . , ,

Na smrkových klecli, na plotech, smrkov. paezech u Mnichovic a Libo-

chovic. 8, 1016.

P. fibula Fr. 1821. Ch. sponový. Kl. 3
—

5 cm, poldkruhov. nebo

nepravid., k basi zvolna klínovit zúžený, asto trsnatý, sklen., tence

lupen., mkce mas., za sucha tvrdý, nekruhatý, nepravid. Jirbotalý a

radiáln hrub brázdit rugosní, mkce bíle sametový, na ostrém

okr. bez rourek. Rour. dosti dl., s ústím hranatým, dosti velkým,

posléz bled žemlov a v ploch lištny roztrhan. \'ýtr. tyinkov.,

k basi stáž., trochu zahnuté, 5 /i.

Na starých listnatých kmenech, ano i na zpracovaném dívi. Kbelnice

u Peštic (5, 1915, Hedrych), na akátovém paezu v Mnichov. 8. 1915)-

Nápadný, úhledný a lehce poznatekiý druh, vtší než P. albulns.

ji)
Kl. tcnk, hust stechovit, malé, rourky v stáí ve voln

lištny se dlící.

P. picicola sp. n. Ch. smrinný. Zjev drobného, nažloutlého P. ver-

cilor. Kl. 3
—

4 cm, tence lupen., lalonatý, radiáln rýhov., ozdobn

kruhatý, kruhy lyse, lesklé, žluté s odstále mkce dlouze chlupatými

bled žemlovými stídavé. Rour. krátké, s ústím hranatým, tenko-

stnným, záhy v zuby a cípy oste rozdípeným, barvy žloutkov{\).

Výtr. válcovité, tupé, 5
—

()^t. Nevoní.

Na smrkovém paezu v lesích Jevanských v srpnu 1918. Domnívám se,

že jest to jen biolog, plemeno 'P. versicol., picházejícího pouze na listn.

kmenech. Na borovicích z toho pibuz. uvádí se toliko T*. pulchellus Sace. ze

sev. Itálie, ale ten je velmi rozdílný.

P. irpiciforinis sp. n. Ch. bránovitkový. Velmi podobný P. zijnatus.

kl. kruhovitý, krajem nahoe odstálý, osmahle hndý, kruhatý, sa-
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metONý, nelesklý. Rour. suché osmalilr hndavé nebo žemlové, hra-

naté, nestejn velké, v stáí 'i'dy rozdípené ve volné, klané neb zu-

baté lištny. \'ýtr. válcov., zaoblené, 4—6 fi, vždy hojné.
Na paezech listn. strom, javor, habr, topol, vrb, bíz ideji, v lét

a na podzim. Chuchle, Závist (R), Mnichovice, Karlštejn.

Obr. 106. Polyporus Mali Vel
,
znan zmenšeno.

P. Mali sp. n. CJi. jabloový. Obr. 106. Plodn. zpravidla ve velikém

množství stechovité a trsnaté (skupiny až 50 cm v pr.), kl. 4
— 12 cm

š. a 2—4 cm do pedu vyniklý, dosti tenký, na boku i—2 cm ti.,

s okr. ostrým, dol sklenutým, neisté žlutav bílé, radiáln plstnai

vrásité, spoe a oddálené kruhaté, suché tvrd korkovité. Rour.

u boku I—2 cm dl., k okr. zvolna zkrácené, nestejn sítnat hranaté,

pak ve volné, nestejn dl., ploché, zubaté lištny rozdlené, bílé, pak
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okrové nebo žlut osmahlé. Dnž. l)ílá, korkovitá, nevonná. \'ýtr.

pemalinké, kulaté, sporé, 2—3 n.

Na starých kmenech jabloových u Libocliovick 11 .Shiného v srpiui !()i4
sbíral p. Fr. Fcchtner. — Jest podivuhodná houba, zjevu a^i jako Pol. scrialis.
ale tvoí vlastn pechod mezi r. Irpex a Polyporus Irpex Pavichii Kaichbr.
bude asi velmi píbuz. Snad také Pol. ravidus Im". by mohl býti porovnáván,
ale ze struné diagnosy nelze cos uritého souditi. Koste prý na vrbách. Také
Daedaiea unicolor má nkteré vztahy, a jest specificky rozdilná.

v) Plodu, jako okrouhlá, pergamenová plachta k substrátu

pirostlá a jen hoejší polovinou v stáí jako tenký, volný
kl. odstálá.

P. eme<rgens sp. n. Ch. ojnezený. Suše kožovitý, s duž. bílou be/.

zevní kry, 4
— 10 cm, ua substrátu rozlitý, jako hladká, lesklá, hn-

davá, na okr. blavá blána, na níž v adách nad sebou vyrstají malé

a velké kl., bokem pirostlé 2—4 cm š. ;a i cm ti.,- lo okr. velice ostré

(prmr trojhranný), na povrchu bílé a hladké. Rour. až i an dl.,

husté, ústí hustá, okrouhlá, šedavé žemlová. A'ýtr. krátce ellipt..

5
—6 fi, hojné. Voní anýzov.

Na vrbách u Kunic v zim co rok hojn, na vrbách u .Slaného (12, 19T7).

na topolech ve Stromovce (12, 1917). Svým plachtovitým podkladem podivuhodný
choroš. Nkdy tvoí plachty až 20 cm š. a až i cm ti., s dužninou Jvorkovitou,

blav nažemlovlou, z velké ásti hladkou, bez rourek.

P. decurreins sp. n. Ch. sbíhavý. Kl. 4—8 cm, za živa mkce kožov.

za sucha tvrdý, pevný, jen hoejší ástí odstálý, dolejší dolu sbíhavÝ

jako tuhá blána, obyejn nkolik nad sebou, 3
—4 mm ti., na okr.

ostrý, na povrchu hndavý, za sucha kozov bledý, ale na pomaka-
ných místech hndý, nepravid. hrbolatý, matn útle plstnatý, ne-

kruhatý. s duž. neist bílou, nevonnou. Rourky 2—3 mm. ústí

drobounká, bílá, okrouhlá. Výtr. kid. nebo vejitokuL, 4—3 ."

Xa listnat. paezech vzácn, v zim. Chuchle, Zbraslav. Jest píbuz. ped.,

ale jinaké výtr.

P. scabeT sp. n. Ch. drsný. Kl. 3
—

5 cm, volnou ástí do pedu
2—3 cm vyniklý, na boku i—2 cm ti., ale k okr. velmi zten. (tedy

trojhranný), dol perg-aimenovou plachtou sbíhavý a pirostlý, bílý,

zevn tuhými ostrými šttinami a plochými ostny hust posetý a tím

velice drsný, v stáí do žlutavá, živý dosti inkce mas., suchý co kosf

tvrdý, s duž. bílou, bez vn. l\^)ur. 6 mm dl.. ústí hustá, bílá,

v stáí ipleov nažloutlá, hranatá, tenko-stnná, hrntc cípmntá.

Výtr. pemalinké, kulaté, hojné, 2—3,".

Na bukových kmenech u Jevun spoe. 8, 1917.
— Duž. není nehtem

rýpatelná.
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5) /v7. T' Inistých adách nad sebou i vedle sebe, tlusté

devnaté.

P. serialis Fr. 1821. Ch. adový. Kl. ce spolené base v hustých

adách za sebou celé plochy pokrývající, 2—4 cm š., na lx>ku i—2 cm

ti., k okr. oste zúž., na okr. asto zprohýbané a zahnuté, nejprv bílé,

pak okrov žluté, tvrd korkovité, kratice hust plstnat vrásité.

i<.our. a ústí bílé, ústí hranatá, nestejná. Duž. bílá. \'ýtr. tenince

árkovit vetenovité, skrovn se vyvinující, 4—<') ,«•

Na borovém díví, borov. paezech, prknecli a trámech ideji, na podzim.

Komáice (Šim.), Dobíš (St.), Mnichovice, evn-ce (K), Golv Jenikov (K).

Zevnjškem lehce poznatelný druh
P. Robiniae sp n. Ch. akátový. Obr.

107, Kl. 3
—6 cm š., 2—4 cm do pe-

du vyniklé, velice tlusté (i—lYi cm),

etné v adách za sebou i vedle sebe.

nejvýš suše a tvrdé korkovité, široce

pisedlé a splývavé, na okr. ostré,

hrub hrbolaté a strupaté, plstnat

tnatné, l)ez kry, jen pi okr. svtlejší,

celé i s duž. a rour. svétle šedé. tJstí

rour. veliká, hranatá, nestejn velká,

nezubatá. \'ýtr. tup krátce ellipt.,

5
—6 .". Nevoní.

Na uschlém kmenu akátovém ve Stro-

movce, 12, 1917 (O. Reisncr). Jest urit
píbuz. P. serialis, ale již barvou a výtr.

rozdílnv.

Obr. 107. PolyporusRobiniae
Vel., v pir. vel.

c) Kl. velký, jednotlivý, tlustým bo-

kem pisedlý, rourky v rúzyié

hloubce v duž. ponoené (Tra-

metes).
P. suaveolens L. 1775 (Trametes sua. Fr.). Ch. libovonný. Kl.

8 cm .š.. na boku 4 cm ti.. jX)lokruh. pravid., k ostrému okr. zvolna

zten., neknihatý, sklen., mkce bíle dlouze plstnatý, mkký, elast.,

bily. Rour. 4—8 mm dl.. bílé. rovnou arou od duž. neoddlené, ústí

veliká, hranatá, nejprv bílá, pak okrov šedá, s okr. ostrým. \'ýtr.

válcov. ellipt.. hojné. 12— 14 a. Wmí silné anýzem.
Na kmenech vrh charakteristický a všude hojný, hlavn v zim. Ye sbír-

kách trpí velice annobiem.

P. rubescens Alb. Schw. (Tram., Daedal. r.). Ch. naéervenalý.

Kl. ()— 10 cm š.. I— 1>2 cm ti., sploštile rozlož., polokruhov., na okr.
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zaoblený, na basi skoro srditý a v dlouhou, tlustou (4
—

5 cm),
mkce mas. stopku stáž., zevn krátce plstnatý, celý nejprv isté bílý,

brzo však (také pomakáním) cihlovc rezavý, mkce houbov.. duž.

bílá, sladce anýzové aromatická. Ústí rour. lalonat tyhranná až.

i protáhlá a radiáln ádná, tlustostnná. \'ýtr. vetenovit válcov.,

trochu nažloutlé, cS— 10 /r

Na trouchnivých starých kmcnccli listnat., hlavní na vrbách a jivách, ale

vzácn. V dolech Kladenských na spuchelých trámech dubových hojn (Žolka),

1916). Zde tvoí také sterilní, parohovité tvary (až 50 cm dl.), oblé, mkké,
hndé, na konci zaoblené až i kulovit zaškrcované.

P. Bulliardi Fr. Hym. Kur. 5<S4. Lh. Bulliardúv. (Bol. suaveol.

Bull.) Jako P. suaveolens, ale: na hbet skoro rovný, hladký, lesk-

navý, zeteln kruhatý, okrov špinavý, na okr. pihndlý, uvnit

bled okrový. Rour. velmi dl., istí znan š., hranatá, ale radiáln

protáhlá, se stnami tenkými, ostrými nebo i zubatými. Kl. na boku

2—3 cm ti., k okr. zvolna zten., rovný.
Na vrbách a topolech u Radotína, sv. Prokopa v zim 192 1.

P. pseudoannosus sp. n. (Trametes ps. Vel.). Ch. nepravý. Plodn.

tvrd suše korkovitá, na kue daleko rozlitá (5
—

15 cm), i s rour.

asi I cm ti., na okr. ostrým lemem odstálá a sem tam klobouek vy-

vstalý I
—2 cm vysoiký tvoící, na povrchu okrov šedý, matný, ne-

kruhatý, lysý, neokornatlý. Xové plodnice narstají po 2—3 roky

na sob, ale netvoí jednotný celek (jako u P. annosus). Duž. snho-

bílá, v stáí nehtem rýpatelná. Rourky i ústí bílé, ústí okrouhlá,

tlustostnná, celokrajná, asi jako u P. versicolor veliká. Rourky
v duž. nestejn hluboko vetknuty. \'ýtr. nejvý.š sporé, vejitokulov.,

4—5jí/, bezbarvé. Slab voní. Osmistny šavelové hojné, 3
—6 /<.

Na ke velikého smrkového paezu u Kunic v srpnu 102 1. Jest urit

píbuz. P. suaveolens, to jest pravý Trametes, má také podobnou duž. \' mládí

tvoí plodn. okrouhlý tvar jako u P. conchatus, pak ale sem tam vyvstane na okr.

až na 2 cm vysoko klobouk s šedookrovým hbetem. Plodnice narstají na

staré, ale okraje nekryjí se s okrajem starých, jako to jest u P. annosus.

P. Fechtneri sp. n. (Trametes Fecht.). Cli. rcchtncrirr. Plodn. suše

pevn korkovitá, složená z velikého množstvi klobouk, více mén
splývajících, i

—2 cm vys. a 3
—6 cm .^ir., velice husté k sob pi-

tisklých, takže jen úzké štrbiny mezi nimi ostávají, kl. jsou nahoe

rovné, na spodu rovné uaté (asi i cm ti.), nahoe šedé. sotva

plstnaté, hrub jamkovit svraskalé. Rourky až i cm d!.. vrstevnaté,

ústí dosti velká, okrouhlá, s okr. tlustým, tupým, celým. Duž. ist

bílá, do deva nebo kry hlulioce pronikající. \'ýtr. bezbarvé, ne-

pravideln kulaté, 12— 15 //.
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Na kmenech a paezech listnat. strom nad Sázavou v záí 1921 sbírá!

p. Frant. Fechtner. Pokrývá plochy až 20 cm v pr. a tím, že rourkové spody

padnou do jedné roviny, dlá dojem Porie(!), ale celek jest štrbinami roz-

sedalý. Perennuje, rourky se vrstevnat obnovují. Druh tento pedstavuje vlastn

nový typ r. Polyporus, což i veliké, kul. výtr. potvrzují. Rourky jsou nestejn

hluboko v duž. ponoeny (Trametes).

c) Plodil, vždy tvrdé devnatá, vytrvalá, velká, zevn pevnou
korou potažená.

P. annosus Fr. 1821 (P. subpileatus Weinm., P. serpentarius Pers.,

P. scoticus Kl., Tr. radiciperda Hart.). Ch. vrstevnatý. Plodn. suše a

tvrd devnatá, vytrvalá, kl. 3
—10 cm v pr.. bokem pirostlý, ale

také obrácený, každým rokem novou vrstvu nasazující, ímž vzni-

kají ostré valovité kruhy, za živa masit mkce elast., za sucha ztuha

kožovitý, na okr. vlnitý, nejprv hélavý, pak v kruhu nachový, pak

hndý a ernohndý, lysý, hrub hrbolatý, korou potažený. Dnž.

tenká, blavá. Rour. dosti dl. ( i cm), jako dosti velká, hranatá, tlii-

stosténná, nkdy i protáhlá a lalonatá ústí barvy bélav máslové.

Výtr. nepravid. kulaté až vejité, bezbarvé, 4
—

5 11. Voní slab hou-

lx>v.

Na kmenech a paezech borových, smrkových, ba i listnatých strom všude

rozšíená a velice škodlivá houba, po celý rok. Usazuje se nejprv na chorých

ástech, pak ale vniká i do živého kmene a znií jej. Z výtrus prý se tvoí

plísovité konidiové stadium.. Wstevnatý kl. dosahuje v stáí až 4 cm tlouštky.

Dle vrstev lze i stáí spoítati.

P. connatus Fr. Hym. Eur. (Fomes c). Ch. srostlý. Plodn. více-

letá, na substrátu daleko rozlitá (až 20 cm), jen na okr. voln od-

stálá a zaoblená co klobouek, asto více takových kl. srostlých, na

povrchu sametov plstnatá, sem tam zelen nabhlá, jinak zevn
i uvnit cist bílá. Duž. suše korkovitá, bílá. Rour. 4

—8 mm, bílé,

až 1' 12 vrstvách nad sebou, ústí pemalinká (menší než u P.

versicol.), hranatá, bílá, se stnami tenkými, celými. \'ýtr. vzácn

kdy se vyvinují, ellipt., a—5 ,/'. Nevoní.
Xa starých vykotlaných klenech u Peruce v ervenci 1919 (O. Reisner).

Dlá dojem bílé Porie, ale na okr. vyvstávají volné, 2—3 cm š. kl. Rourky
nasazují se vrstevnat jako u ped., ale sterilní okr. je.~t slabý a netvoi zóny,

Fries a jiní autf)i udávají jej také z javor.

P. pinlcola Schwartz 1810 (Bol. mar.yinatus Pers.). Obr. 108. Ch.

borový. Kl. pepevné devnatý, polokruhov., 15
—20 cm, pomrn

málo ti. (4
—8 cm), uvnit blavé nažemlovélý, lysý, hladký, pancé-

ov inkrustovaný, hluboce a hust kuhatý a jemn hrbolatý, nejprv
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bélavý, pak leskle ervený, poslés erný, za sucha útle ervíkovit
svraskalý, na o^kr. oblý. Rour. vrstevnaté, až t mi dl.. ústí okrouhlá,
hustá, jemná, bílá, pomakáním sírožlutá, pak do žemlová, \\vtr.

ellipt., 4—5 //. Za živa páchne odporn kysele.
Na starých kmenech borovic, smrk a jedlí v.šiulc rozSircn po cely rr-k.

Hyfy pod mikroskopem nažloutlé. Base kl. nkdy dosti shíhavá.

P. marginaíus Fr. Hym. Eur. Ch. lemovaný. Kl. 8—15 cm s., vel-

mi tlustý a širokým bokem pisedlý, devnatý, pepevný, polokruhav.,

-^'SHPl

-iaíviíGaítí^*Xá. \ -» i'ttt'arif ex m . .OJ
Obr. 108. Polyporus pinicola .S\v., znan zmenš.

na obvodu tlust zaohlen lemovaný, v mládí na okr. blavý, v ná-

sledující zón žlutohndý, v dalších nachov ernavý, na povrchu

hladký, husté svraskalý s ernav voskovitým povlakem, s duž. he-

lavé žemlovou. Rour. 3
—6 mm, vrstevnaté, ústí bled hndavá, bíle

ojínná, pomakáním ervenavá, dosti hrubá. A'ýtrusy jsem nenalezl.

Na dubech a bucích vzácí. Temšín, jjrdy u Strašíc, Boubín (K), Šumava.

P. ulmarius Fr. Syst. Myc. i, 365 (\\ sitaneus Sow.. Fomes ul.

Fr.). Ch. jilmový. Kl. suše a petvrd korkov., 6— 10 cm \- ])r., polo-

okrouhlý, bokem pisedlý, sklen., na sehnutém okr. velnu ostrý a
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ctcíiciiý, na boku 2—3 cni ti., s roními hlubokými kruhy, tvrdou,

hladkou, drobn hust svraskale hrbolatou, nejprv blavou, pak er-

venou korou ix)tažený. Duž. hile slab naokrovíá. Rour. vrstevnaté,

nejvýš husté, asi Ví.' cm dl., ústí okrijuhle hranatá, pcmalinká (menší

než u P. igniar.), hlcd krmová, skoro blavá. Výtr. bezbarvé, ku-

laté. 3—5 .".

Na jilmech u Žehvišic r. 1919 sbíral p. u. R. Maximovi. Byl posud jen

vzácn sbírán, ale také ze sev. Amer. znám. Saccardo uvádí výtr. 7
—8. Jinak

se popis Friesv
, nápadn shoduje. Pipomíná ponkud Trametes suaveolens,

ale má hustší ústi, nevoní a rourky vrstevnaté.

C) Pleuroporus. i'lodnicc s pos-trannUn nho excentrickým teném.

a) Plodnice tencui ucho kloboukein dohromady srostle, takíe

povstávají objemné trsy.

P, acanthoides Bull. 1787 (Sistostrema rufescens Pers.). Cli. akan-

tový. Plodn. ze spolené base ro^zvtvené, stopkaté, kl. náievkov.

nebo poloviní, 6—8 cm š. a pomrn tlusté (až i cm), nejprv mkce
mas., pak tvrd rohovíte, uvnit houbovité, naervenale blavé, na

povrchu rezav hndavé, potom skoro ernavé, radiáln hrub svra-

skale, lysé. Stopky ernohndé. Rour. a ústí bila, pak ervenohndá,
veliká, nepravid. lalonatá.

Na basi kmen neb i ze zem. Todeská Hora na Šumav (Šimek, 1913)-

Patrn velmi vzácný druh.

P. cristatus Pers. 1801 OBol. flabelliformis Schaef., Bol. subsqua-

mosus Secret.). Ch. hchcnatý. Plodn. nejprv mkce mas., za sucha

pak tvrd rohov., stopkaté, stopky po nkolika dohromady srostlé,

ale kl. volné, nebo i jednotlivé, nesrostlé, až 8 cm š., celé nebo polo-

viní, 4— 10 mm ti., uprosted vmáklé, uvnit bložluté, pak zele-

navé nebO' žluté, na povrchu jemn mrtnaté, potom šupinkat trhané,

ostatn lysé, žhitozelenavé s erveným nádechem. Stopky blavé.

Rourky až 3 mm dl., na stopce sbíhavé.* ústí bílá, pak žlutavá, hra-

natá. Výtr. vejíté, 5
—

7 /'.

A* listn. lesích, hlavn v buinách, nkdy i v jehlinat. Dosti ídce. Ostr.

Újezd fšim., 1913), Brdy, Písek, Blatná. Pi usýchání siln páchne. Pichází

také forma s kl. jednoduchým nebo málo lalonatým, s t. válcov., tvrdým,

dosti dl., excentrickým (Habr, Jevany).

P. confluens Alb. Schw. 1805 (P. ArtemidoTus Lenz. P. aurantius

Trog.). Ch. splývavý. Plodn. tvrd a tlust mas., snadno- lámavé, ze

spolené stopky v nkolik dohrotiiady splývajicích kl. pecházející.
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ímž celý trs nabývá 20—50 cm Šíky. kl. a/, i cm il., iiiatíic same-

tové, sirožluté, v stáí šnpinkat popraskanc, rzn ^prohýbané a

lalonaté. Rour. 3
— 10 mm dl., na t. sbíhavé, ústí okrouhlá, ist

bílá, chloupkatá. Výtr. vejitokulaté, 5
—6 ,». Duž. bílá, píjemn

aromatická.
V lesích listnat. i jchlinat. z holé zem mezi travou a vesem vyrážející,

v srpnu a záí, asto obrovských rozmr. ekaiiice, Strašíce, Šumava, Rudohní,
Mnichov ice, Chotbo.

P. giganteus Fr. 1821. Cíi. ob-

rovský. Plodn. z hlízoA-íté base

minobonásobn roizdlené v kl.

polokruhovité, klinovit zúžené

20—30 cmí š., uiprosted i—2 cm

ti., na basi 5
— 10 cm ti., na okr.

zvolna tence Inpenité, uvnit

mkce elastin vláknit mas.,

na povrchu kaštanov hnd,
mkce šnpinkat košovité, ne-

lesklé, zeteln krnhaté, tvoící

dohromady trs až i m v pr.

Rour. sotva i cm dl., ústí dro-

bounká, bila, pomakáním jako
celá houba ernající. Duž. ist
bílá, honboiv vonná. V^Hr. ku-

lat, hojn, 4—6 /í.

Na bukových paezech v bui-

nách Jevanských na podzim hojn.
Na jadlov. paezech u Beznice (Zvá-

ra). Mouchnice na Morav (Si). .Svou

velikostí imposantní houba a i ozdob-

ného vzezení. Fries uvádí ji ze Švédska.

P. frondosus Fl. Dan. Ch. veliký. Obr. 109. Z mohutn base kme-

nové rozdlují se etné vtve, jež se opt mnohonásobn dlí v ploché

vtviky, až konen pecházejí ve veliké množství plochých 4 až

10 cm š., klínovitých, nekruhaých, kozov mas., 5
— 10 mm ti., zevn

šedohndých, radiáln tmavji vláknitých, drobn mrtnat šupinka-

tých, vespod bílých klobouku. Rour. bílé, velmi krátké, dol zvolna

sbíhavé, ústí neprav, ellipt., dole znan protáhlá, malinká. Výtr.

kul., hojné, 3
—

4,". Voní siln aromaticky (jako P. ramos.).

Na basi starých kmeníi dubových v srpnu a záí ídce. R. 1020 v zái

objevil se na l.ánech dosti hojn v obrovských kusech, z nichž nkteré mily

Obr. loQ. Polyporus frondosus bl.]).,

velice zmenšen. l'ot. Farský.
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Kj.S (.111 v uljJLimi a vážily 18 kg (l'arsk\J. Xa ba>i dubu u 'ircboii (,\Veinz. 9,

1021). Mže se požívati, ale je kožovitý.

P. Pauletii l"r. Epicr. 449. llyni. luir. 541. C7/. Paulctiiv. Plodn.

xa /iva masit kožov., za sucha ztuha ale inekce korkovitú, duž.

vláknitá, ist bílá. KL po 10—20 srostlé, s i—4 více mén srostlými

teni, dolu znan prodlouž. a koenujícími, kl. hoejší celé,

nepraxitl. lalonaté, postranní stechovité, poloviní, 5
—8 cm v pr.,

s okr. ostrým, tenkým, hncd okrové, matné, útle pitiskle zrnité,

suché, nekruhaté. Rourky na volných kl. 4
—

5 mm dl., na teni

zvolna a dlouze sbíhavé, ústí nestejn veliká, hranatá, nejprv bílá,

pak za sucha šed okrová. Výtr. kulov., bezliarvé, hladké, velmi

hojné, 6—8|«. Voní za sucha houbo^v.

Na basi kmen a paez listnat. nad Sázavou v záí 1021 sbíral p. Fr.

Pechtner. Popis Friesv dobe naší houb odpovídá. Od P. frondosus a gigan-

teus se liší suše korkovitou duž, a menšími rozmary. Posud se uvádí pouze

z Francie.

b) Florhiíce jednotlivé.
'

P. betulinus Bull. 1787 (B. suberosus L., B. sutorius Scop.). CJi.

bezový. Kl. mén sklen., až 10 cm v pr., pravideln polokruhov. nel)

i ledvinitý, na basi v krátkou stopku staS., s tlust podvin., bílým

okr., na povrchu hladký, žemlov naervenaíý, bez kruh, za sucha

šedaw. Duž. mkká, houbovitá, bílá. Rour. asi 4 mm dl., bílé,

v stáí loupavé, ústí jemná, hustá, okrouhlá, bílá. Plocha rourková

rovná, pravid. \'ýtr. vejitoellipt., sporé, í) /'•

Xa knicnech bíz}-, nkdy ve velkém potu z kry ven se prodírá (!).

Svým mj'celiem jcí^t bízám nebezpeným parasitem. V pletivu rourek jest

liojnost velikých osmistn. Po Cechách všude rozšíen, a ne obecný.

P. squamosus iluds. 1778 (Bol. Juglandis Schaef., B. platyporus

Pers., P. flabeíliformis Pers.). Ch. šupinatý. Obr. iio. KL asto •

v trsech, namnoze obroz'sk, nkolik kg tžké, 20—60 cm v pr.,

]X>lokruhov. až ledvinité, mírn sklen., s postranní, až 8 cm dl. a

3 cm ti., hladkou, blavou, dole ernou stoipkou, ztuha mas., pak za

sucha tvrdé, uvnit bílé, na povrchu bložlutavé nebo okrové, veli-

kými, hndými, pntisklýíui šupinami posázené. Rour. až 2 cm dl..

ústí bílá, 7'eliká, síovitá, na t. sbíhavá. Výtr. skoro vetenov. po-

dlouhlé. 10— 12/. Zápach silný, fenyklov mouný.
Na kmenech listn. strom v lét po deštích všude hojný a rychle rostoucí.

Hlavn na oechách, javorech, dubech, jilmech, hruškách, lípách, jimž velm'

škodí. .Sluje také »vazovka«. Dává dobrou polévku. — SI. Šafaíková pinesla

mn z \'cltruského parku zvláštní odrdu (var maculatus m.) ; daleko menší
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(8 cm), s íupinair.i iinawihndými, splynulými, na ostrém ukr. pi>dvin., ústi asi

I mm š., hranatá, nebrvitá, t. na basi neerný, bílý, ale pomakáním ernavý.
— P. dr. Novák pinesl od Roudnice opt jinou formu: kl. menši, úpln bez-

šupinny, bložlutavý, radiáln tmavji vláknitý, s t. erným. Snad P. Rost-

kowii Fr.

P. Boucheanus Klotsch 1833. Cli. Boiiclicnz'. Kl. za živa dosti

mkce mas., za sucha tvrdý, jednostranný a excentrický, nkdy n-

Obr. 1 10. Polyporus squamosus Huds., znan zmenš. l-^ot. Maximovi.

kolik v trsu, uprosted až 1 cm ti., sklen., 5—8 cm š., na okr. vroiib-

kovaný, na povrchu v, tlusté, hrubé, hndavé a ernavc supiny roz-

trhaný, mezi šupinami žlutý. T. postranní, v kl. zvolna rozšíen,

asi I cm ti., jemn plstnatý, nahoe bla\ý, dole hndavý. Rour.

nizké, ale sir., ústí sífovitá, žlutá, sir. Duž. sirožhitá. Výtr. krátce

vejitoellipt.. na basi šikmo stáž., 4
—

5."-
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Na paczctli rzných stromu v Icsich vzácn, v lét. Ondejov a Sázava,

Habr, Jevany, StraMce, Zbirov, Píbram, l'ísclc, Žel. Hory.

P. melanopus Pers. 1797 i(Bol. infundibuliformis Pers., Bol. umbi-

licatus Scop., P. flavescens Rostk.). Ch. crnonoíiý. Kl. 4—S cm
v pr., elast. kožovitý, za sucha tvrdý, tenký, nejprv plochý, pak hlu-

boce nálevkovitý, nelesklý, \' mládí jemn pýritý, okrový nebo še-

davý, pak hladký, nekruhatý, jednotliv nebo v trsech (asto se t.

rozdluje ve vice kl.), na spodu v t. excentrický, 3
—

5 cm dl., zvolna

zúžený. T. dole ccrn pýitý. Rour. asi i mm dl., daleko na t. sbí-

havé, ast bílé, s ústím malinkým, bílým, okrouhle Jircuiatýiii. Výtr.

úzce válcov. ellipt., 5
—

7,". \'oní slab anýzem.
\' lesích na starých paezech nebo na koenech v zemi ukrytých v lét

všude velmi hojn. asto v bezinách.

P. cyathoides Pers. (P. nummularius Fr.?). Ch. nálevkovitý.

Mnohem menší než ped., kl. 2—3 cm Š., rovný (nikoliv nálevko-

vitý), lysý, hndý, tvrd kozový, lupenitý, s okr. rovným, v t. náhle

zužen'ým. Rour. a ústí bílá. T. tenký (2 mm), erný, excentrický.

Výtr. ellipt. 3—4,"-
Xa vtévkách a díví. Xa uschlých a zetlelých trnkách u Myšína (8, 1918).

Pipomíná skoro druhy z píbuz. P. arcularis, brumalis. Domnívám se, že

P. nummularius Fr. jest totožný.

P. piclpes Fr. 1821 (P. melanopus var. infundiljul. Pers., P. ni-

gripes Wallr.). Ch. smolonohý. Veliká, statná, tlust mas. houba,

vždy ve velkýxh trsech, kl. až 2^ cm v pr., nepravid. lalonat zpro-

hýbaný, pak nálevkovit prohlubený, na ostrém, tenkém okr. dlouho

podvin., hladký, lysý, hrnb zvlášt uprosted rugosní, nekruhatý,

okrov hndý, až i uprosted smoln tmavohndý, tlust clast. )]ias..

excentrický, po nkolika v mohutných trsech. T. krátký, tlustý

(2—3 cm), pevn elast., lysý, crný. Rour. krátké, s ústím okrou-

hlým, ist bílým, sotva ^ mm a' pr. \'oní píjemn anýzov. Výtr.

válcov. ellipt., 8 ,».

Xa paezech a koenech vrb a topol vzácn. \' údolí Radotínském 6,

1918. Jest daleko vtší a masitjší a jinak zbarvený než ped.

P. varius Pers. 1796 (Bol. calceolus Bul., Pol. Boltoni Rostk.. Pol.

badius \\'einm.). Ch. mnlivý. Kl. 8— 14 cm, ztuha mas., suchý pevn
ztA'rdlý, postranní nebo excentrický, krátce stopkatý, nálevkovit

trochu vmáklý, uprosted asi V2 cm ti., k okr. tence lupenitý a asto

lalonatý, lysý, hladký, okrový, pak šedohndý, radiáln tmav ží-

haný. Rourky krátké, sbíhavé, ústí malá, hranatá, nejprv bílá i)ak

žlutohndá. T. 2—8 cm dl., 5
— 1V2 cm ti, lysý. elast. tuhý, dole

erný (nkdy celý erný). \*ýtr. ellipt., 6—8/'.
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Na basi nebo kí)enech starých kmon listn. idcc-. asto na akátech

í^Mnichov., Strašíce, Tebo), na bucích (Jevany. Žel. Hory, Doupovské Ilt>ry.

Šumava). Celé léto. Od drului tohoto liší se znan následující odrda (snad
dobrý druh): var. montanus m. Daleko vtší a statnjší, kl. tlustší (i— i;/ cm),
na okr. také tlustý (I/2 cm) a zaoblený neb podvin., bledé /luté okrový, lesklý,

za. sucha tvrdé korkovitý, s duž. okrov žemlovou, rour. a ústí bled okrové,

tlustostnné, hranaté. Stopka od rour. oste oddlená, asi i cm ti., ernavá. Výtr.
tence válcov. .S—8 <«. Na lípách na r..>ubiné 1913 sbíral Šimek. Na bukových
kmenech u Bá. Bystice nalezl p. dr. Trapl kusy až pes i/žm široké. — P.

elegans JjulJ. to nemže býti. nebof jest tento »2 uncialis« dle Friesc.

P. elegans Fr. Ch. úlilcdiiý. Podobný a píl)uz. V. varius. ale menší

(4
—

5 cm), tlustji mas., i u okr. tlustý (5
—(> mm), za sucha tvrdý

co kos, stejn zbarvený, rourky podobné. T. excentr., lysý, bledý,

jen na basi erný. Výtr. válcov., 10 ,».

Na jasanových paezech u Libochovic (8, 1918, O. Reisner). Fries udává

jej z buk. Souhlasí s Friesový;n popisem, ale je-li rozdílný od ped., nevím.

D) Mesopus. Plodnice s ccntráUihn treniii.

a) Mekce mas., mnohonásohn 7' sfopkafé klobouky rocdloiý.

veliký.

P. ramoslssimus Schaef. 1770 (Bol. umbellatus Pers., Bol. polyce-

phalus Pers., Bol. ramosus Miill.). Ch. mnohovetevný. Mkce a šav-

nat mas., fenyklov vonný. Spolený tlustý kmen rozdluje se po-

stupn v množství (až 200) malikých klobouk (i
—4 cm), tyto jsou

okrouhlé, tence mas., ploše sklen., hladké, bled žemlové s šedavým

vláknivem, s duž. ist bílou, uprosted dlouze stopkaté. Rour. velmi

krátké, sbíhavé, i^isti neprav, okrouhlá, bílá (všechny stopky jsou

rourkami pokryté). Výtr. válcov., k basi šikmo stáž., 7
—

8/'.

\' lesích teplých poloh, hlavn v okolí Pražském a v Polabí, hlavn na basi

istarých listn. strom (dub, habr, javor) v lét po teplých deštích, místy

íiosti asto. Struhaov, Tebo, Dolní Královice, Písek, Plze, Herm. Mstec.

Slapy, Beroun, Kyjov. Pichází na Pražský trh pod jménem »kotr«. Jest vý-

borná jedlá houba, jež nezídka dosahuje až 50 cm v pr. a až 4 kg váhy. \'oni

silným aromátem, nkomu píjemným, jinému nepíjemným.

b) Velké druhy, šavnat mkce mas., s tlustým kl.

P. Pes Caprae Pers. 1797 (Bol. scobinaceus C\imin.). C7;. koí

noha. Zjev zvlášt v mládí njakého hibu, elast. pevn mas. Kl.

sklen. 4
— JO cm, s okr. v mládí ])ílým podvin., dosplý sklen, rozlož..

mourov hndý, pitiskle drobn šupinkatý, nelesklý, asto lalonatý.

T. centrální, 3
—4 cm ti., hlízovit napuchlý, hrbolatý, žlutavý.
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Kuur. krátké, zvolna na t. jako hrubá síf sbíhavé, s ústím bílým

neb žlutavým, velmi široce hranatým. Duž. bílá. nemnlivá, nevonná.

Výtr. hojné, vejitokul., vždy v stopeku stáž., s velkým tlískem,

6—7 ."

v lesích všeho druhu, ale hlavn podhorskj'ch v lét. Jevany, Tebo (W),

Žchušice (Mx), Opono (Ponc), Trh. SvLny (Šim.), Krkonoše (K), Šumava (H).

Beznice (Zvára).

P. leucomelas Pers. 1801. Ch. bcloerný. Ped. tvarem i velikostí

podoben, i^lodn. mkce mas., zranním ervenající, za sucha nepra-

videln zcvrklá a svraskalá a více mén poernalá. T. hlízovit na-

puchlý, I—3 cm ti., šedavý. Kl. až 6 cm, pravid. sklen., na okr.

podvin., mourov šedý, uprosted nkdy hndý, sotva zeteln šupi-

natý. Ústí rour. blavá, pak šedá, hranat síovitá, s ostrými hra-

nami, na t. zvolna sbíhavá.

\' Krkonoších v Kotelní Jám r. 1913 sbíral p. dr. Kavina. Dospílá houba

podobá se hibu.

P. limonius sp. n. Cli. citrónový. Kl. 2—3 cm š., ploše sklen, s okr.

skoro podvin., suše jakoby sametový, nelesklý, citrónov žlutý jako

celá ostatní houba, kehce a ztuha mas., na okr. ostrý. T. uprosted
vetenovit ztluštlý, dole zúžený, elast. tvrdý, dole blavý a útle šu-

pinkatý, nahoe žlutý, pod rour. hrubými rezavými rýhami znaený
(hust podél rugosní). Rour. kratiké, s ústím pemalinkým, nepra-

videln okrouhlým, sírožhitým. Výtr. posud nevyvinuté.
V jediném m.ladém kusu z opukových les u Chlumce n. C. 9, 1015 (Ri-

gellová). Nápadná houba, z píbuz. P. fuligineus Pers. Teba ješt dále sledovati.

P. Preslianus sp. n. Ch. Preslv. Šavnat elast. mas., kl. 5
—8 cm,

hladký, velice slizký, kaštanov ervený, uprosted velice tlustý, ale

kokr. velmi zten. a ostrý. T. excentr., v kl. zvolna rozši., i—2 cm

ti., hladký, lysý, hndavý, solidní. Rour. oste od duž. oddlené.

I—15^ mm dl., s ústím labyrinticky lalonatým, asi Vs mm š., barvy

sírožluté. Duž. žlutá, ale rychle na ezu hndnoucí, pryskyiné vn.
Výtr. ellipt. s tlískem 4—5 /(.

\' listnat. lesích na holé zemi u Chlumce n. C. r. 1915 sbírala si. Rigellová.

Jest píbuz. P. Pes Caprae, ale velice rozdílný. V novjší dob popsal Britzel-

maj^er celou adu nových druh z této skupiny, ale dle popisu se žádný neshoduje.

P. ovinus Schaef. 1763 {Bol. fragilis Pers., B. albidus Pers.).

Ch. oví. Plodn. elast. ztuha mas., za sucha lámavá, kl. 6— 10 cm,
I—2 cm ti., oble sklen., na tenkém okr. dlouho podvin., hladký, lysý,

naervenale masový, pak ve velké, sotva odstálé šupiny rozdlený,

na okr. bledý a plstnatý. T. excentr. a nkdy skoro postranní,
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pevný, soUd)ií, kratší pr. kl.. i
—

3 cni iL, zahnuly, l)ílý, hUadký. R<iur.

velice krátké, zvolna a daleko na t. sbíJiavé. Ústi pemalinká. hra-

natá, bílá, plstnatá. Výtr. kulov.. v stopku stáž.. 3
—

4.". Duž. isti'

bílá, nemnlivá, píjemn aromatická.

V lesích všeho druliu, lilavn suclivíh a svtlých, obyejn v mohutných
trsech a vždy pospolit. Objeví se v srpnu a trvá až do sv. Václava. Lid mu
íká »mlynáky« a sbírá k jídlui (také na Pražském trhu), ale jest to nezáživná

houba. Po celých Cechách obecný.

P. lutescens sp. n. Ch. liitavý. Ve všem podob, a pílmz. P. ovinus.

ale asto menší a útlejší a mén trsnatý, nezídka i jednotliv. Kl.

se na povrchu v šupiny neroizpukává, jest peútle plstnat zrnekatý.

neist okrový, na okr. bílý. útle pýitý, pak lysý. T. delší, vždy ve-

lice jámovit pomakán nebo smákly a deformovaný. Rour. mno-

hem menší, ústí mnohem naenší, pomakáním rychle sírov žlout-

noucí Duž. sotva voní. \'ýtr. stejné.

Roste více ve \lhkém, vysokém mechu v stinných lesích v lét. LJ .\Ini-

chovic sem tam, Jcvany, Sázava.

P. luteolus Beck. Ch. lufouký. Jest \e všem úpln podob. 1*. ovi-

nus, pouze kl. jest hust skoro cihlov šupinatý, duž. na ezu citró-

nov žlutá a siln aromatická.

V lesích u Blohradu v ervenci 1020 sbíral p. prof. J. \'lek. — Saccardo

jej klade k P. subsquamosus L., který se liší velikým, jednoduchým kl. (ne-

trsnatý) a jenž zdá se býti velmi vzácný (viz u Schrotra).

P. lepideus Fr. 1815. Cli. šupinkovitý. Kl. okrouhlý, pravid. sklen..

3
—

5 cm v ]>r., dosti mas., hladký, lysý, šedohndý, s podvin. okr.

T. centrální, dosti ti. (až i cm), dolii zvolna ztluštlý, bledý, jemn,

tmav, sítnat htpinkatý. Rour. kratiké, ústí malá, hustá, okrouhlá,

ist hílá, na t. krátce shíhavá. Výtr. válcov. tyinkov., 5
—6

/».

Vždy na trouchnivých paezech, v lét: Roblín. Chuchle, Karlštejn.

Slapy, Jílovišt, hojn nad Radotínem, Lány, Strašice. Význaný jest snhobílou

barvou rourek a sítnat šupinatým t. Kl. dosahuje nkdy až 10 cm v pr. a

uprosted až i cm tlouštky a jest elast. ztuha mas., na povrchu lysý, leda jen

na okr. hust plstnalý, t. husté plstnatý, až i cm ti. — Tuto velkou formu

pinášejí venkované v kvtnu a ervnu také na Pražský trh.

P. Maximovii sp. n. Ch. 'Maxiwovicúv. Kl. 5
— 12 cm v pr.. kehce

šfavnat mas., i—2 cm ti., na povrchu blavý aš hled šedavý, lysx,

hladký ale neslizký, pomakáním jako duž. ernající, na dloulu^

podvin. okr. ostrý, pak ale rovný. Rour. krátké (2
—

3 cm), našedlé,

s ústím hranatým, velmi malým (sotva Vs mm), bílým, oste od duž.

odlišené, krátce na t. sbíhavé. T. kratší pr. kl.. centrický, 1—2 cm
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li.. dol€ napuchlý a v etné koínky pecházející, hladký a lysý. na-

sedly. \'.vtr. kulaté, 3
—

5 «, bezbarvé. Nevoní.

\' borovém lese v pisku v 2clez. Horách nad Bokem (Horušický rcvir)

a v smrkovém lese u Smrdova na podzim 1920 sbiral mj vrný pitel, p. u.

K. ^ilaxiniovi. — Jest podivný choroš, skoro šfavnat mas. hiby pipomínajici,

ale duž. jest ztuha elast. Mezi evropskými druhy nemohu nikde nic podobného

nalézti, ale americký P. griseus Peck musi býti velmi podobný.

c) Drobné druhy suše ztuha kožovité, s kl. tenkým.

a) Kl. aspo z' mládí plstiiatý ucho chlupatý ucho Šupiukafý,

t. vždy šupin katy.

P, brumalis Pers. 1797. Ch. zinuií. PÍ. nejprv mékce elast., pak za

sucha kožovit tvrdá, kl. 3
—6 cnr. okrouhlý, nejprv sklen., pak

rozlož., tenký, na okr. úzce podvín., na p!)vrchu dlouho husté pi-
tiskle chlupaté šupijikatý, skoro sametový, v rzných odstínech šedo-

hndý. Stopka 4
—

5 cm dl., 3
—

5 mm ti., tuhá, pevná, mékce same-

tové šupinkatú, oste od rour. oddlená. Rour. krátké, husté, bílé.

ústí hranatá, vehni malá. \'ýtr. rovn válcov., tupé, 5 /(.

Xa díví, kmenech a vtévkách listn. strom v lét, ale ne hojn. Xa Ple-

chái u Mnichovic na hlchu, na lískovém koenu u Chote, Karlštejn. \'ar. ex-

Ninsiis m. kl. 8— 12 cm v pr., asto excentr., na okr. sehnuténx nepravid. lalo-

natý, mkce elast., lupenitý, na povrchu žemlov hndém dosti dlouze, ale ídce,

bíle, mkce až k okr. chlupatý. Stopka 6 cm dl. a 8 mm uprosted ti., celá

plstnatá. Ostatn W-tr., rour. a t. d. stejné jako u I', brum. L' Zbirova v srpnu

1 92 1 sbíral p. Alh. Pilát.

P. arcularis Batsch 1783 fP. rhombiporus Pers.). Ch. plástvový.

l*lodn. nejprve mas., za sucha tvrd kožov., uvnit blavá. Kl. 2 až

4 cm v pr., 3
—

5 mm ti., pravid. sklen., pak trochu nálevkov., na okr.

podvin., v prvním mládí útle hnd šupinkatý nebo chlotipkatý, pak

hladký, okrový, na okr. oste osténkaté chlupatý. T. i—4 cm dl..

2—5 mm ti., šedav hndý, útle šupinkat chlupatý. Rour. krátké,

blavé, ústí žemlová, nápadné veliká, tenkostcnná, hranaté podlouhlá

(skoro radiální). \'ýtr. tence tyínkov. zahnuté, 7
—8 «.

Na paezech, díví, vtévkách ve vlhkých koutech lesních a v rošti všude

sice rozšíený, ale ne hojný. Význaný velikými ústími rour. (2—3 mm), velí

plásty pipomínajícími. Ten obyejn excentrický a zahnutý.

P, ciliatus Fr. 1815, Ch. brvitý. Obr. iii. Útlejší a menší než oba

ped. Kl. I— 13<2 cm, tenký, nejprv sklen., pak plochý, žlutohnédý..

hladký, na okr. hrubé brvité štétinkatý. T. dl., tenký (i
—2 mm),

žlutohndý, dole husté dlouze svétle chlupatý. Rour. krátké, bledé,
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sotva oste od t. oddlené. Ústí malinká, bledá, i>ak hndavá. \
>'
tr.

tyinko v., 4—5 fi.

i\'a zetlelých vtvikácli listn. struniu ídce. Ct:ló Itn. Mnicliov., Karlštejn,

Kadotín, TJchovice, Budyn (R), Chlumec n. C, in (Jedl.). Nkdy velmi

maliký a gracilni, se stopkou osténkat drsnou. Kl. Inist linédé /.ihan šedo-

hnd šupinkaty. Na vtvikách jako ped. vždy jednotliv.

P. rubripes Rostk., 1838. Ch. ervenonoJiý. (Iracilní. malinká hou-

bika. Kl. 1—2 cm Vi ipr., sklen., pravid. okniuhlý. \-maklý, tenký,

lysý, hladký, nekrnhatý, lutave žemlový, na okr. útle šftiiikatý. T.
I
—2 cm dl. a I

—2 mm ti.. Jiladký, ervený. Ústi rour. sí(jvit hra-

natá, útlá, hledá. Xýir. malink, tyinkov., k basi šikmo sta/-.. 3
—

4."-

Na vtvikách v lese u Mnichovic,

10, 1914. — Vzácný a posud málo po-

lorovaný druh. Píbuzný a podobný
P. ciliatus Fr. má t. žlutoimdý, dole

chlupatý, ústi rour. posléz skoic(-v

hndá.

P. zonatus sp. n. Ch. rjatiihlý.

Za vlhka kožovit elast., suchý

ztvrdlý, kl. 4
—

5 cm v pr., tence

lupenitý, rozlož., lalonat zpro-

hýbaný, ano i vykrajovaný, svtle

okrov hndavý, ^ sir., ernavou
zónou uprosted, k okr. útle šu-

pinkaty a na okr. hruh brvitý.

T. asi I cm dl. a tolikéž ti.,

celý šedav okrový, útle chloupkatý. Rourky krátké (1-2 mm), ústi

velmi hustá, malinká, hranatá, bílá. \'ýtr. vejitokulov., hojné,

5
—

7 //. etné krystaly.
Na zetlelé vtvice v liabrovm lese u Mnichovic, 8, 1919. Jest sice po-

doben drobnému I', varius, ale chlupatostí pibuz. P. ciliatus, od obou ale

tvarem výtr. rozdiiný.

P. ustálíš sp. n. Lli. osmahlý. Kl. 3
—4>4 cm v i)r.. dosti tlust

mas, osmahle hndavý, uprosted ervenohndý, hladký, lysý, lesklý,

jen pi okr. spoe kratice osténkat drs}iý nebo drsn šupinkaty.

nkdy celý lysý, v mládí s okr. z' sir. šupinkatou Idáukit rozšíeným.

T. vždy excentrický, delši pr. kl., 4
—

(j mm ti., pe\ný, špinav

hndý, celý hust šupinkaté chlupatý, nahoe s krátce sbihavými

rour. Rour. krátké, ústí pedroboutiká a pehustá, hranatá, plefov

okrová. Duž. liílá, bez zápachu. XýXv. hojné, tence tyinkov.. 3
—

4.".

Na bukuvýcli paezecli u Jcvan, jednotliv, 8, 1018, Zdice ( l"irbas), Bla-

hotice u .-^laného (K), Jílov (5, 1919, Hol.), Roblin (5, 1918J. Zehušicc fM).

Obr. III. I. Polyporus coffeaceusVel.,
2. P. ciliatus L"r., v i)ir. vel., zvtš.

výtrusy.
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Blanka v mládí zakrývá kl. na spodu až do poloviny, v stáí se zcvrkne a svine

pod okr. kl. a zdánlivé zmizí. Touto blánkou liší se ode všech druh toho

skupení.

,'))
/v7. vdy lysý, teít lysý.

P. leptocephalus Jacq. 1771. (Bol. pallescens Schrad.). Ch. Jilavatý.

Kl. 2—3 cm v pr., ploše sklen., ztuha kožov., tenký, na okr. podvin..

hladký, lysý, šedohndavý, jen v mládí pi okr. trochu plstnatý. T.
zdélí pr. kl.. šedavý, hladký, lysý. Ústí rour. okroiiJilá. dosti sir.,

bílá. VýtY. válcov., 6—7 /<.

Xa vtévkách listn. strom v hájích u Cernošic v lét hojn, u sv. Prokopa

na starém dubovém kmenu (R). Habitueln podobá se také malým formám

P. lepideus. ale kl. a tr. jest úpln hladký a ústí rour. vtší.

P. fuscídulus Schrad. 1794. Ch. hndoiiký. Velikost a tvar asi P.

brumalis, kl. 2—5 cm. v pr., ztuha mas., skoro kožov., ploše sklen.j

uprosted asto jamkovite vmáklý, hndý nebo žlutohndý,- hladký,

lesklý, lysý, asto trochu excentrický. Tr. zdélí pr. kl.. 4—6 mm ti,

válcov., nahoe v kl. rozši., žlutohndý, hladký, lysý, trochu sítnotý.

Rour. husté, krátké, ústí malinká, okrouhle hranatá, ^^ýtr.' kulov.

vejité, 3—4 ,n.

Xa kmenech a díví vzácn. V Šumav u ert. jezera sbíral r. 1914 Hejny.

P. coerulescens sp. n. Ch. modravý. Kl. 2—4 cm v pr.. dosti mas.,

s ostrým, rovným okr., na povrchu lysý, hladký, blav žemlový, za

sii-cha ale ern Mhavý a skvrnitý. T. sotva delší pr. kl.. 3
—

5 mm t!..

hndaW-, slab a krátce mrtnatý, pak lysý a oste podél rýhovaný,

nahoe se sbíhavými rour. Rour. krátké, husté, ústí drobounká,

hustá, hranatá, žemlová, pomakáním rychle modrající a pak erná.

Výtr. krátce ellipt., pemalinké 2V2— 3/'. Pletivo nažloutlé.

Xa bukovýcli paezech u Jevan. 8, ii)t8. ^íodráním a ernáním snadno

poznatelný. Za sucha jest celý okr. kl. erný a povrch ern žíhaný.

11. Ochroporus, Duí. hndá (vlákna pod mikrosk. hndá),

výtrusy bezbarvé.

a") Plodu, na substrátu rozlitá, bez vyvstalého kl.

P. contiguus Pers. 1801. Ch. dotýkavý. Plodn. nepravid. na ke
nebo devu rozlitá, 3

—4 mm ti., tvrd devnatá, s okr. sterilním 2—4

mm. š., oste omezeným, útle rezav plstnatým, uvniá i zevn skoi-

cov hndá. Rour. až i cm dl., šikmo nebo soubžn se substrátem

položené, ústí hustá, okrouhlá, drobná. Výtr. nepravid. oble hranat

kulov., bezbarvé, 8—q /».

Význaný pro staié lísky, na jichž kmenech se usazuje. Ostr. Újezd

(Šimek, 1913). Šárka (1913. Sladký).
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P. Holubyanus sp. n. Ch. Ilohtbyho. Úpln podob, ped., ale rourky
a ústí jsou dvakrát širší, rour. až i^ cm dl.. celá houba brul)ší.

Výtr. kulov., žlutavé, 2—3 //. IModn. až 25 cui ]>r., ztuha a suše kor-

kovitá, na okr. vroubená lemem dosti širokým, pevn pirostlým,
oste omezeným, útle plstnatým, hndým. Duž. tém žádná. Rour.

za vlhka temné hndé, za sucha sed okrové, ústí rour. tlustostnná.

celokrajná, okrouhlá. Na stnách rourek ostré, hndé, nejvýš tlitsto-

stnné, na basi zrlinv ctliištlé ostny, 30
—

fx)/'. cU.

Na ke Lonicera tatarica ve Stromovce v listop. 1916 sbíral p. . O.

Reisner. Xa ke starých akát ve Stromovce v záí 1919 (Reisner). Jest po-

divný, aie lelice poznatclný druh. — Vnuji tento druh dobrému a šlechetnému

farái, p. Holubymu, na Slovensku, jclio/. b\l trpícím uitelem a pastýem
v dobách macTarské hrzovlády.

P. ferruginosus Schrad. 1794. Cli. rezavý. Plodn. na dev rozlitá,

protáhlá, 10—20 cm dl. a 5
— 10 cm š., celá rezav skoicová, hou-

bovit mkká, s lemem sterilním asi i—2 mm š., rezavým, odstále

plstnatým. Rour. husté, 5
—20 mm dl., ústí hranatá, velká, velnu ne-

stejná, nerovný a hrbolat zubatý povrch tvoící, vždy kolmo na sub-

strát postavené. \V)ní píjemn anýzem. \\vtr. krátce ellij)t., l>ez-

barvé. ale vzácné, 4
—

^ ,".

Xa troudmívéni díví a starých kmcnccli. A' starém, zpuchelém stole

V" altanu v naší zahrad v Mnichovicích po celý rok 1906— 1914- Mycelium této

lK)uby jest stejn nebezpené jako Merulius lacr., nebof prolézá prkna, podlahy,

trámj', dvée a rozrušuje je.

P. Weinzettlii sp. n. Ch. Weinzettliiv. (Obr. 112.) Na dev neb

ke rozlitý a pevn pirostlý, 20—40 cm dl. a 4
— 12 cm š., tém

jen z tuha korkovitých, až pes i cm dl., svtle skoicových rour.

sestávající. Ústí rour. okrouhlá, širší než u ped., v stáí hranatá,

bíle ojínná. Plodn. na okr. lemem oste omezeným, s
—

7 mm .hr..

blov okrovým,, mkce plstnatým ohraniená. Rour. vyluují v staí

kolem ústí hndou hmotu pryskyinou. Hyfy svtle žhitavé, výtr.

hojné, peveliké, podlouhle ellipt., tenkostenné, iré, 15
—

i8/f. \'i)ni

siln anýzov.
Xa ke starých, zetlelých dubu na hrází rybníka Svta v Teboni v zim

každý rok (1913—1920) sbíral vrný pítel, p. ed. ^. Weinzettl. Urit patí

do píbuz. obou ped. Význaná jest pryskyice na rourkách. Mycelium roz-

hlodává obrovské kmeny dubové.

P. dentifer sp. n. Cli. zubonosný. Na substrátu široce rozlitý (10—

20 cm), za vlhka mkce šavnat mas., za sucha kehce ztvrdlý,

s okr. lysým, sterilním, oste omezeným, blanitým (nebyss.), lehce

shipitelným, celý rezavý až skoicový, za sucha až ernobndý. Rour.
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I cm (11.. ústi dosti veliká, hranatá, konen v <ll. zakoníte zuby
klaná. \ vtr. skoro kulov., malé. bezbarvé. 4 ,"•

Na bukové ke v ohrad devní na Smichuv, v kvtnu 1918 (O. Reisner).

\ vznaný, statný druh. snad z pibuz. rovnž mas. P. subspadiceus Fr., také na

buku pozorovaného, ale diagnosa jeho praví »ambitu byssino albo«.

b) A7. bokem pirostlý (prez trojhrannýj, ideji na hbete

pirostlý s volným, odstiálýiJi okrajem. R. fomes autoru.

P. resinosus Schracl. 1794. ( B. velutinus Fl. Dan., P). riibiginosus

Schrad.. B. fuscus Pers.). Ch. pryskyiný. Kl. 6— 15 cm š.. nej-

prve masité šfavnatý, za sucha rohovité ztvrdlý, bokem pirostlý, n-

kdy více nad sebou, polokruhovitý, pomrn tenký (4
— 10 min),

nekruhatý. nevrstevnatý. namnoze radiáln svraskalý, rezavé hndý,
tvrdou pokožkou potažený, ojínn kozový (nelesklý, neplstnatý).

uvnit žemlový. Rour. krátké, ústí všechna stejná, stejnomrn hra-

natá, pemalinká, pehustá, rezav hndá. \ýtv. vejité. bled žlu-

tavé. 5
—6 .". Hyfy pod mikrosk. žluté. Bez zápachu.

Xa kmcrech listnatých. U Tebon sbíral p. u. Nešpor (1915) a mn
zaslal co P. holmiensis, je;iž jest ale naprosto rozdílný a nepíbuzný. Jest po-

divno, že Schróter jej udává na jedlích a borov.cích (na rozdíl ode všech

autor). Prý také v Krkonoších, patrn více horský druli. \' mládí prý vj-luuje

kapky hmoty pryskyiné. \' Evrop celkem vzácný.

P. radíatus Sow. 1799. Ch. lesknavý. Plodn. nejprv houbovit

mkká. i)ak ale korkovit devnatá. polokruhov., 4—6 cm š., až 4

cm ti., bokem velmi sir. pisedlá, k tupému okr. velmi ztenená, vždy

ve velkém potu adov nad sebou a ásten basemi srostlé, uvnit

žlutohndé. Povrch na okr. nejprv žlutý, pak žlutohndý, posléz

lysý, sotva kruhatý. Rour. u base až 8 mm dl.. k okr. kratší, ústí

nepravid. hranatá, dosti vel., za živa pi šikmé poloze nápadn stí-

bit lesklá, konen rezav hndá, asto na okr. dípená. A^ýtr. ne-

stejnostrann vejitokulov.. bezbarvé, vždy hojné, 5 ,«.

Xa starých kmenech olše lepké (Almus glutinosa) nkdy ve velikém

množství od dola až do výše v hustých adách a strom úpln niící. V olšinách

v lesích po celých Cechách velmi dbecný. Jest jen roní, ale obnovuje se z my-
celia píštím rokem.

P. triqueter Al]>. et Schw. 1805. CJi. trojboký. Alenší druh, rezav

hndý. Kl. tvrd korkovitý. 3
—

5 cm v pr.. bokem pisedlý, ale na

basi trochu sbíhavý, i
— 1^4 cm ti., s okr. ostrým, dol sehnutým, na

povrchu hrub plstnat rezav chlupatý, hrbolatý, kruhatý. Rour.

-2
—

5 mm dl.. ústí nepravid. hranatá, dosti vel., blavá, pak okrová.

\ ýtr. kulov.. bezbarvé. 4— ; /<.
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Na borovém diví na piulzim vzácn. I" Tebon r. 1915 sbíral \\ i-inzettl.

Jest ped. dosti podobny.

P. salicinus Fr. 1821. CJi. vrbový. Plodn. na substrátu rozlitá, v pc-

dob tuhého, asi i mm tlustého, na obvodu sterilním, 2—3 nim sir..

celistv3m, plstnatým lemem ol)davého pergamenu, s rotu-, krátkými.

vše i s duž. barvy žluté skoicové. jVlimo to tvoí také vrstevnaté

kry a povlaky na výnlcích deva rzné podoby, zídka kdy tvoí

nejvýš i cm v}^stalý, bokem pisedlý kl. Rour. až i cm dl., ústí

Obr. 112. Polyporus Weinzettlii Ve!., znan zmenšen.

okrouhlá, droboimká. \'ýtr. nepravící, kiilov., bezbarvé, 4—5 ."• Hyf\-

žlutohndé.
Na dívi a kmenech vrbových u Slivence na podzim igi/ sbiral O. Reisner.

Na kaštanech u N. Bydžova (\'iníkh\). Jest sice velice píbnz. W ÍRniariiis, ale

mi.ohcm drobnjší a svou polymorfií tžko popísatclný. Podobá se jednou Poni.

jindy tvoi tlusté koule a rohy, brzo kry vrstevnaté. Výtr. jsou o nco menši

než u P. ingiar. Zdá se, že jej autoi špatn znají. Dle mého soudu patí spíše

do pibuz. P. Ribis. Jsem pesvden, že I'i>n(t I-ricscaiia J'.res. 1908 jest s P.

salicinus totožná (z vrb. lísek, buk z Francie, Itálie, Nmecka a .'švédska).

P. Ribis Schum. t8o3. Ch. rybizový. Plodn. devnatá, polokru-

hov. neb i kruhov. (s hbetni insercí). 6— 12 cm v pr., !í'
—2 cm ti..
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obyejn v skupinách nad sebou, na poATchu rovná, na okr. tenká

ale tupá, v mládí žlutohndá, na povrchu rezav husté plstnatá, ne-

pravid. hrbolatá a vrásitá, jen pi okr. se zetelnými kruhy. Rour.

asi 3 mm dl., mnoJiovrstevn, ústi velmi hustá, okrouhlá, hndá.

Duž. hndá, nevonná. \^'-tr. skoro kul.. 4—5 ."•

Na basi starých kmen rybízových v okolí Pražském hojn, zvlášt ve

vlhkých zahradách. \' naší zahrad v Mnichovicích co rok. Jest neodbytný a

velmi zhoubný škdce rybíz. Všechny prostedky, kterých jsem. užil na jeho

vypuzení, ukázaly se marnými. K omezení jeho šíení nezbývá než onemocnlé

kmeny vyezávati a spalovati. Xa mladé kee neusedá. Také z více míst po

Cechách jsem obdržel doklady. P. . Reisner nalezl v Košíích druh tento také

na trnkách. Já pozoroval, že se odsthoval v naší zahrad v Mnichov, z rybíz
i na rže stolisté a tu vytvoil trochu odchylnou odrdu (var. Rosae m.). Jest

mnohem drobnjší, útlejší, kl. tení, zvlášt na okr., více lalonatý, nekruhatý,

hrub hrbolatý, lysý, na omladinách bled žlutavý. Výtr. menší 3—4 ."•

P. conchatus Pers. 1796. Ch. suitový. Zjev i tvar jako u ped., ale

statnjší, korkovit pevný, v mládí sice v prezu trojhranný, bo-

kem asi I—2 crrt ti. pirostlý s okr. ostrým, tenkým, ale v stáí celý

obrácený, nepravid. zprohýhaný a lalonatý, až 10— 12 cm v pr., ce-

lým uzaveným okruhem rozlitý, rourkové vrstvy po více rok na-

sazující a tím znan tloustnoucí, zevn v mládí sametov pýitý,

s nkolika ostrými kruhy, v stáí ale celý mechem zarostlý. Duž.

živ, skoro oranžov rezavá, siln houbov vonná. Rour. až 6 mm
dl., ústí hustá, drobounká, okrouhlá. Yýtr. kulov. ellipt., krátce k1)asi

stáž., iré. s velkým tlískem, 4—6 /(.

X'a basi (!) kmen a paez dubových a habrových v Chuchelském háji

hojn. Ponvadž jest celý zarostlý mechem, bývá obyejn pehlížen. Také u Ra-

dotína a Karlštejna v zim i lét.

P. Evonymi Kalchbr. 1873. Cli. brslenový. Petvrd devnaty.

Menší než P. igniar. a více rezavý, až skoro cihlov rezavý a na

staré zevní ke poslez erným bud rozliý a vtévku objímající nebo

málo vyvstalý ,? ostrou hranou, sotva kruhov., lysý (v mládí na ob-

novách útle sametový), vrstevnat perennující. Ústí rour. okrouhlá,

skoro vtší než u P. igniar. Duž. temn rezavá. Výtr. skoro ku-

lov., iré neb slab nažloutlé, 4—5 ."•

Xa basi kmen a na jich koenech dínek (Cornus mas) v teplém kout

údolí Radotínského r. 1917. V mládí vyrstá jako drobné a cihlov rezavé

bradavice pospolit. Pipomíná P. Ribis, ale jest cihlovjší a jeví více snahu

tvoiti odstálý, nahoru vystoupavý kl. P. Lonicerae Wnni. dlužno sem také klásti.

P. fomentarius L. 1775. Ch. troudový. Podobá se P. igniar., ale

bývá ješt vtší, v Šumav bývají kusy až 80 cm v pr.. okr. jest

tení, povrch hladkou tvrdou svtle šedou korou potažený, kruhatý\
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nepravid. hrbo-aty. Ústí rour. v mládí velmi bledé, potom svtle

rezavé. V stavu nejvtšího vývoje na rour. vždy hojnost kai>ek iré

vody. Výtv. jsem posud nikdy nenašel, patrné se vzácn kdy tvoí.

Xa kmenech starých buk, hlavn v horách (.Šuinava. Krkonoše, Blansky

les, Rudohoí, Doupovské hory, Stedohoí a t. d.) velmi rozšíen. Xkdy ve

velikém množství a pak buinám velmi škodlivý. V Šumav macerací ve vod
pipravují z nho zápalnou hubku, z níž i ásti odv zhotovují (epice, vesty,

kabáty), jež jsou velmi teplé a lehké. — Na bízách v ohrad na Smíchové
r. 1917 nalezl p. . Reisner zvláštní odrdu (var. lineatus m.) Daleko menší,

na hbet pehust koncentrickými kruhy árkovaný, nikoliv brázditý, na omak
jemn sametový.

P. igniarius L. 1755. Ch. zápalný. Plodn. dvcvnatá, vytrvalá, pev-

ná, tvrdá, uvnit rezav hndá, 6—20 cm v pr.. až 10 cm ti, 3)olo-

krtihov., na okr. zaoblená, nkdy skoro celá kulovitá, zevn tvrdou

korou barvy šedavé až ernavé pokrytá, o^byejn v mládí liíle ojí-

nná, roními pírostky pravid. kruhovitá, matná. Rour. \TStevnaté.

až I cm dl.. ústí velmi jemná, okrouhlá, skoicové hndá, v mládí

šed ojínná. Výtr. vejitoellipt., 5
—tu, bezbarvé. Hyfy pod mikro-

skop, tuhé. hndé.

Význaná devní houba na švestkách, tešních, jabloních (na hruškách,

oechách nikdy se neobjevuje), hlavn ale na vrbách, také na dubech. — Na

starých višních a 'zpravidla na spodu starých ringlí roste zvláštní forma (var.

cffusoreflexus m.), ^ plcdn. kolmo v ad sestavenými, okrouhle koláovitými,

U— 10 cm S. a I—2 cm ti., vrstevnatými, barvy trvale svtle šedé, jež nikdy

nevzr^-tají v odstálý kl. Jest to snad jen biol. plemeno.

P. Hartigi Allesch. (P. fulvus Hart., P. igniar. var. Pini Bres.).

Ch. Hartigfw. Velikost, tvar i barva jako u ped., ale plodn. tvoí

10—20 cm v pr. š., hlízovitou kouli, rourkovou vrstvu co rf>k na-

sazující, velmi tvrdou, žemlov hndou, pak ernošedou, hladkou,

lysou. Duž. okoládov hndá. Ústí drobná, okrouhlá. (Jstává ale

namnoze sterilní, bez rourek.

Na suchých borových (!) kmenech u Hluboep, v zim 1016 (Reisner).

Jest podivuhodná houba, snad jen biolog, plemeno ped., již také ve Francii,

Itálii a Nmecku vždy na koni férách pozorované. Rour. se loupou vrstevnat

(0-5—1 cm).

P. assimilis sp. n. Ch. podobný. Zjev, tvar i konsistence drobného

P. igniarius, kl. 5
—8 cm, fpolookrouhlý, bokem pirostlý, velmi ti.,

na okr. tup a tlust zaoblený, perennující, nezeteln kruhatý, hrub

hrbol., nejprve jasn žlut rezavý a hust sametov plstnatý, pak

tmavošedý, lysý, s mén zeteln v>^-inutou korou, s duž. jasn žlu-

tohndou, elast. korkovitou. Rour. asi 6—8 mm dl., jen v jedné

67?



7rj/7v( !), ústí velmi hustá, drobná, okrouhlá. \'vtr. kuUjv., bez-

barvé. 3
—

4,", s hojnými, o málo vtšími osmistny.
X;t smrku (!) u evnic v srpnu 1916 sbíral p. dr. A'. Kavina. Na basi

boK/vicc u Davlí r. 1916 sbíral O. Reisner.

Nevím, jak (Utnilio pcrennujc. mé exempláe js<ju dvouleté. Povrch kl. nemá
hladkou kru jako I', igniar., nýbrž jest mkce plstnatý. Z borovic a smrku

uvádí se pouze podobné druhy P. tenuis Karst. a P. thelephoroidcs Karst.

(Finsko), které ale ji^ou rozdílné. Prmr plodnicí jeví trojúhelník rovno-

ramenný. Duž. jest stejné existence jako u P. igniar., ale svtlej i žlutorezavá.

Rour. a ústí jakii u 1'. igniar.

P. roburneus Fr. 1821. Ch. dubový. Jako V. ip;-niar., plodn. nm-

hutná, až 40 cm v i)r., velmi ti. (až 20 cm), na okr. široce zaoblená,

neztenená, zevn hust kruhatá, erná, jako hladce lakovaná, co

kámen ivrda. Rour. krátké (5
— 10 mm), ústí tcinii tabákov hnédá,

pehustá, okrouhlá, pemalinká. Duž. temn hndá. \'ýtr. kulov. a

V'ej;itoku!ov.. velmi tlustostuné, slab nažloutlé, dosti hojiiié, 4
—

6/<.

Xa staletém dubu v romantickém Zvánovickém údolí na podzim 1919-

Tvarem se vlastn P. igniar. nepodobá. Dle kruh napoetl jsem stáí jeho nri

32 rok. Fries uvádí jej z dub ve Švédsku a Wintcr z Nmecka, ale bude asi

všude vzácný. Od P. laccatus se rozhodn liší již tlouštkou a širokým okr.

P. nigricans P"r. 1821. Ch. erný. Velikost i tvar P. ig-niar., ale

plo;ln. na povrchu s petvrdon, hladkou, ernou korou, oddálené kru-

hatá, hrboilajtá, na okr. tuíp zaoblená. Duž. ztuha konkov., hedváb.

lesklá, svtle hndá. Rour. husté, až i cm dl.. ústí hustá, okrouhlá,

konen také ernavá. Perermu-je a vrstevnatí.

Na starých kmenech bezových (!) vzácn. Pkný kus pinesl p. . Reisner

z ohrady na Smíchov v dubnu 1917. Uvádí se z rzných zemí, ale jest myko-

logm málo znám. Co odrdu i-*, fomentar. nebo P. igniar. bych jej nespojoval.

P. laccatus sp. n. Cli. lakovaný. Jako P. igniar., ale kl. petvrdý,

pra\id. polokruhov., dosti smákly a nepíliš ti., na okr. ostrý, na

povrchu úpln rovný a oste pravideln kruhatý', lysý, s korou hlad-

kou, jako lakovanou, ernou. Duž. temn nachov hndá, rour.

pkn vrstevnaté, temn kaštanov hndé, ústí syt hndá, hustá

jako u P. igniar. Výtr. bezbarvé, vejitokulov., 6—7 /».

Zpravidla toliko na starých vrbách v nejteplejších polohách, tak u sv.

Prokopa, u Radotína hojn, u L.ibochoviek (Fch), Slivenec, .Slané, ii P)áské

Bystice (Trapl). — Na prezu tvoí rovnostranný trojúhelník.

Tonnito podobný sbíral na olši n }iInichovic mj syn Kazimír r. 1921.

Má kl. pi okr. ve 2 Kruzích dosti tenký, ale u boku velmi tlustý, velmi hrub

hrbolatý a ostatn nejvýš hluboko kruhatý, lysou, šedou, tvrdou korou potažený,

ústí a rour. a duž. kaštanov hndé. Výtr. jako u P. igniar. Siln fenyklov

voní. Teba ješt dále sledovati. Prozatím nech sluje P; foeniculaccus. m.
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P. fulvus Scop. 1772. Ch. plaz'ý. (Obr. 113.) TIikIu. 15
—

30 cm
v pr., 10— 15 cm ti., tvrd devnatá, polokruhov.. širokým a asto

nahoru vytaseným bokem pisedlá, z>ysoko sklenutá, nepravid. lirbo-

latá, nekriihatá, na obvodu tup zaoblená, korou liladkou šcdoblavoii

pokrytá, na okr. svtle žemlová a jenni sametová, rourky a ústí

Obr. 113. Polyporus fulvus Scop., znan zmenšen.

svtle skoicová, v mládí blav pota/.ená. Duž. svtle hled recavá.

suše mkká, bez macerace lehce jako hubka zápalná. Ústí rour. hu-

stá, oblá, rour. nevrstevnaté. Vntr. kulov., bled. 10— 12.".

Na kmenech listnat. strom, lilavni na topolech a lípácli. Ces. líudéjovice

(Šimek), Mlnik, Radotin, r. 191;- na starém usclilcm erném topok- ve Stro-
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movcc v korun na vtvích ve velkém potu a v obrovškýcli kusech (až 50 cm

v pr.).
—- \'vznaný jest velikou tlouštkou, kl. siln sklenutým, skoro bílým,

(luž. bled plavou, hladkou korou, vespod rour. plochou rovnou, okr. tupým.

Za živa rozkrojen oste páchne. Jct pepevný a jen sekerou pracn se dá od

kmene oddliti. V prvním mládí jest celá houba elast. mkká (ale nešfavnatá)

a bílou vrstvou potažena. V té dob voní píjemn. Schrotrv P. fulvus (p. 487)

jest patrn s jiným popleten, nebo' se uvádí na kmenech jedlí. Xáš zde jest

ve smyslu Friesov.

P. Pini Thore 1803. CJi. borový. Plodn. tvrd devnatá, vytrvalá,

uvnit .žlutohndá, polokruhov., velmi tlustá a velmi sir. bokem pi-

sedlá, na okr. ale oste ztenená, 4—10 cm v pr., asto více kus nad

sebou, na povrchu nejprv hrub hnd chlupatá, v stáí erná, kor-

kovit rozpukaná, oste hluboko kruliatá. Rour. 5
—8 mm dl., ústí

velká, nepravid. hranatá, svtle šedošlutavá. Vjtr. krátce ellipt., \yez-

barvé, 5
—6 .».

Xa starých kmenech borovic. :\'[nichovice, Dobíš (St-), Dobichovice,

Píbr;im. Zbirov, Písek, Blatná, ekanice.

P. odoratus Wulf.1796. (Trametes- od. Fr.). Cli. vonný. Plodn.

perenu u jící, tlusté (ale sotva trojhranné na ezu), rovné, 5
—8 cm

v pr., korkov mkké, za sucha ale petvrdé, devnaté, uvnit rezav

hndé, okrouhlé, lalonaté, na okr. velmi ztenené a skoro ostré, nej-

prv žlutavé, pak ervenohndé, konen ernavé, hust plstnaté,

hrub hrbolaté a kruhaté. Rour. 5
—6 mm dl., žlutohndé, ústí

okrouhlá, veliká, skoicová, pak svtle okrová. \'ýtr. skoro kul., ma-

lounko nažloutlé, spoe se vj^vinující, 5 ,«. ]'^oiií siln fenykleni.

Xa kmenech a paezech smrk a jedlí všude v hlubokých lesích hojný.

Ústí rour. jest tikrát širší než u P. igniar., kl. oproti P. igniar jest tení, rovný,"

od boku k okr. zvolna zlenený, rour. v stáí svtle okrové, nikoliv hnédé.

P. armatus sp. n. Ch. vyzbrojený. Plodn. 3
—6 cm v pr., bokem

pirostlá, sklenutá, nekruhatá, na boku sotva i cm ti., uprosted

3
—

4 mm ti., u okr. skoro oste lupnitá, zevn kamennou, ernou

korou pokrytá a v tvrdé, krátké ostny a vyniklá radiální žeberka a

tvrdé šupiny petvoená barvy ernohndé. Duž. skoicov hndá,

za živa mkce mas., za sucha rohovitá. Rour. od duž. oste odd-

lené, hndé, ústí nestejn vel., hranatá, se stnami rovnými, po-

makáním ernající, za sucha bílá. Zápach houbový. Výtr. skoro

kul., bezbarvé, 4—5 //.

Jednotliv na bukové ke na Smíchov v ohrad v lednu 1920 (O. Reisner),

patrn sem ekou dovezené buky ze Šumavy.
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c) Klobouk s cciifrahiíin }iho excentrickým teném.

P. perennis L. 1755 (Bol. coriaceus lUill., 15. leucoiJoru:^ I lim..

B. fimbriatus Ser., B. confluens Schum.). Cli. vytrvalý. Plodn. elast.

kožovitá. tence lupenitá, nej]>r\- \álc(»\it sloiipkovitá, pak nahoe
rovn uatá, pak nálevkovitá, posléz ale rovn rozlož., ve stopku
zvolna zúžená, okrouhlá, 3

—8 cm v
,pr.,. nkdy 2 až více kl. dohro-

mady srostlých, na povrchu lukce ]>lstnatá, kozové hndá, za such?

ale pobledlá, s etnými koncentrickými kruh\-. s okr. ostrým. Stoi^k?-.

2—3 cm dl. a 3
—6 cm ti., elast. tuhá, rezav plstnatá, oste od rour.

oddlená.Rour. na t. sbíhav, 2—3 mm dl., ústí dosti veliká, hra-

natá, temn hndá, nebrvitá. Duiž. hndá. Výtr. ellipt., 1>ezl>arvé, tlu-

stostnn, slab nažlontl, 7
—

9 ,".

\' písitých, suchých lesích jehlín.at., hlavn borových po celýcli Cechách

až do podhoí hojný a velmi úhledný druh, po celé léto až do podzima. Zvlášt

stálý prvodce bor Polabských.

P. Baudyšii Kavina in litt. Ch. Baiidysuv. Obr. 114. Podob, a

píbuz. P. perennis, ale tnenší a gracilnjší. Kl. ]
—2 cm v {)r., nízce

sklen., se sehnutým, tence blanitým okr., uprosted málo vmaklý,
'(nikoliv nálevkov.), a tenkými výrstky opatený, hladký, skoro

lesklý, hust radiáln vláknitý, lysý, sotva zeteln kruhatý. temn
skoro nachov hndý, tence lupenitý, v t. kuželovité nezazený. T.
zdélí pr. kl., tuhý, hnd iplstnatý, i—2 mm ti. Rourky (krátké, hndé,

-na t. nesbíliavé, ústí hranatá, stejn velká jako u ped., ale limb

zubat brvitá. Výtr. kulovité, bledé, 5
—

7,"-

Roste parasiticky na kloboucích P. odoratus v lesíku Pinus uliginosa

n Zálší u Korkovic, v ervnu igio sbíral p. dr. K. Kavina. Roste asto v trsech

po 2- -3 srostlých, anebo v skupinách. Jest to dobrý druh, již svým stanoviskem

znamenitý.

P. Caslmiri sp. n. Ch. Kazimírv. Obr. 114. Kl. i
—2 cm v i)r..

tenký, na okr. s rourkami široce tlusté zaoblený, okrouhlý, rovn

ufatý, ale uprosted jamkovité vmáklý, kruhatý, radiáln plstnatý,

hedváb, mdné lesklý, sotva 2 mm ti., ale rour. asi 4 mm dl., ústí

hranatá, asi >2
— i mm š., celokrajná. tabákov hndá. rour. k t.

nepirostle, nesbíhavé, nýbrž vodorovn ufaté. T. centrický, 2 až

3krát delší pr. kl., tenký (i—2 mm), tuhý, hnd sametov chlupatý,

dole ztluštlý. Duž. kožov. hndá. \'ýtr. vejitoellirpt., hndé. 6—8 /«.

Na zemi v bezin u Mirešovic v srpnu 1018 sbíral mj syn, Kazimír.

Tvoí trsy po 2—4 kusech, s volnými t. iní dojem skoro llydnum Auris-

calpium. Píbuz. sice P. perennis, ale naprosto rozdílný, t. voln mezi rourkami

vetknutý.



P. Sistostrema Alb. Schw. 1803 ti'. Schweinizii Fr., Daedalea

eiMjj^aea Lenz. Sistostr. spadiceum Sw.). Cli. rocdrkový. Plodn.

z hlíz(i\itó, ne])ravid.. s dkolím srostlé l^ase na tlusté fi—2 cm) a

krátké stopce vynikající, nejprv mkce Jioubovitá, vodu ssajici, pak
tvrd korkovitá. j:cvu i uvnit oranžová, až konen rezavá. Kl.

okrouhlý nebo polookrouhlý, nepravící, lalonatý, v, stopku tlustou

zúž.. f)—20 cm š. a asi i
— 1>4 cm ti. Povrch jamkovit nepravid.

lirholafý, ernonachov plyšov chlu])alý, v mládí útlou sírožlutou

plsti ])(i\ léený. Knur. 5
—

7 mm dl.. na hndé stopce sífovit

sbíhavé, sírovžluté až ze-

lenavé, ústí veliká, nestej-

VL-"^" "-^ii'^'^1 '^Sl ^/iSÉ®^ n šir., hranatá, labyrinti-
^

\-'^:^^^^^^-^^^^ ,^ eká, se silnými stnami.

^<»^.| [ >!7 \'vtr. nažloutlé, ellipt., S až

7^ il^ ^x <n'^^ 7."- ^'^^- rebarborov žlu-

7 ^ tá. Nevoní.

-'-W í^lJ -^^ borových paezech vzá-

VS' 'ÍJ-^''"' cn. Na podzim r. 1913 u Straž-

Obr. 114. I. Polyporus Casimiri Vel.,
kovic u Budjovic

sbíral^^m^fe.
v pir. vel., 2, P. Baudyšii Kav., v pru- Na zemi v smetí a jehlií u Rev-

ezu, zvtš. vytr. nic v srpnu 1916 (Kav.). Na

Kožen. vrchu u Mnichov, v ze-

tlelém listí a smetí povléká a slévá celé okolí v jednu hmotu. Také u Ondejova,

v Brdech a na Šumav, Rychmburk (Zv.). Kl. na okr. hust svalovit zaoblený,

žlutohndý, v starších ástech kávov hndý, za sucha tvrdý, ale kehce a mounat
lámavý. Soudil bych, že P. Herbergii Rostk. jest pouhým synonymem.

P. rufescens Pers. 1801. Ch. naryšavlý. Plodn. nejprv mkce

houbovitá, uschlá ale tvrd korkovitá, uvnit svtle ervenavá. KL

3
—8 cm v pr., neprav, okrouhlý, hrbolatý, ccrvcnav hndý, posléze

hndý. T. 2—3 cm dl., asi 1 cm ti., dule hlízovit ztluštlý, erveno-

hndý. Rour. 4—5 mm dl., nejprv bílé, pak masov ervené, ko-

nen hndavé. Ústí zuliká, iiestejiui, hranatá, nkdy i zkivená,

tenkostnná, ervenavá. Xýtr. bezbarvé, válcov. ellipt.. 4
—

5,".

Na zemi mezi travou na basi starých kmen v lesích u Mnichovic (9.

1914) vzácn

P. circinatus Fr. 1815. Ch. okrouhlý. Mnohem vtší než P. pe-

rennis, jemuž se podobá, tlustji mas., plochý, sklenuté ro^zlož,,

nepravid. hrbolatý a sotva kruhatý, mkce odstále plstnat houbo-

vitý, žlut rezavý, za sucha co kosf tvrdý, ale zevn oste oddlenou,.

682



mkkou, lioiibovitou vrstvou potáený. Rour. dosti dl. (3
—

5 mm),
hndé, ústi velká, nepravid., bile ojínná.

Koste na podobných mi&tech jako P. perennis, ale vzácn, osud jej sbíral

na podzim r. 1Q15 pouze u Dobišc p. u. Stai)ý.

P. Montagnei Fr. 1815. C7;. Moiitoíineúv. Velikost, konsistence a

barva jako P. perennis, kl. 3
—

5 cm v pr., suše kožov., okrouhlý,

ale rzn lalonatý a zprohýbaný, rovný, uprosted nepravid. hrbo-

latý, celý svtle rezavý a dlouze pilehle plstnatý, sotva kruhatý,

uprosted až i cm ti., v tlustý (i cm). dlou::.e rezav plstnatý t.

zvolna zúž. Rour. a ústi okrov rezavé, tenkostniné, pesiroké (až

5 mm), nestejn vel., hranaté, ke dnu nálevkovité. Duž. rezavá.

Yýiv. nepravid. kulov., s velkým tliskem, svtle hndé, 5
—

yn.
Mezi travou v bezin u Mnichovic v srpnu 1916. Vzácný druh, posud jen

v Belgii a Francii sbíraný. Ode všech z príbuz. P. perennis odchylný obrovi-

tými ústími rourek, ímž už se blíží r. Favolus.

I li. Phaeoporus Ditžmua hndá a výtrusy rovnž hndé nebo iliité. (NJiteré

druhy s ped. posledních ovšem iní sem pechod).

a) Plodu, na substrátu rozlitá, bez vyvstalých klobouku.

P. obliquus Pers. 1801 (P. incrustans Pers., Poria o. aut.). Ch.

šikmý. Plodn. koTkovit tuhá tvoi jako podešev tlusté, tuhé, temn
nebo špinav hndé kry na kmenu, jehož kru protrhává a s nhož
lehce se slupuje. Složena skoro jen z rour. asi i cm dl., s ústím

nepravid. hranatým neb lalonatým, asto protáhlým, nejprv hndým
pak skoro erným. Tuhá vlákna hyfová jsou pod mikrosk. hndá.

Výtr. ellipt., žlutohndé, 5
—^k. Páchne siln anýzov.

U Tebon v srpnu 1915 sbíral p. . V. Weinzettl. — Za sucha tlusté

okraje (bez byssového lemu) odstávají a trochu se svinují.

b) Klobouk odstálý, bokem pirostlý.

P. conicus sp. n. CV;. kuzelovitý. Neveliký, kl. 4
—

7 cm v pr.,

pravid. polookrouhlý, uprosted i
— 1^2 cm ti., k ostrému okr.

zvolna zten., vespod rovn uatý, mírn sklen., nahoru kušelovit

protáhlý, bokem pisedlý, za živa mkce dužnatý, za s,ucha mkce

korkovitý, tenkou, tuhou, hladkou, svraskalou, tmavošedou, nckru-

haton pokožkou potažený. Rour. dlouhé, ostrou arou od duž. odd-

lené, ústi dosti, veliká, oste hranatá, s ostrými, tenkými, celými

stnami, za sucha barvy erveuoíindé. Duž. svtle hndá. Výtr.

široce ellipt., žlutohndé, 5
—

í)/(.

Na poraženém dubu u sv. l*rokopa v zim 191G. — Alyslini, že náleží do

pibuz. P. hispidus, ale ani s tímto ani s jiným známým se neshoduje.
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P. coffeaceus sp. n. C7;. k-ávtn'ý. IMudn. menší, 2—4 cm v pr.,

nepravili, ivaru, bokem sice pirostlá, ale dol sbíhající, málo odstálá

(asi T cm), sterilní tenká (3
—4 mm), za U) ale rourková vrstva až

1 cm ti., v mládí šavnat mas., za sucha pevná, kruchá (jako u P.

hispidus), nekruhatá, hladká, lysá, celá i s rour. kávov ernohndá.

Rour. husté, ústí hranatá, zubat brvilá. Duž. hndá, hyfy pod

mikrosk. žlutohndé. Výtr. kulov. ellii>t., žlutohndé, 4—5 /*.

Jest iaksi trpaslií I', liispidus, patrn velmi vzácný a ien na šípky ome-

zený. Na starém kmenu šípkovém v zim u Mnicliovic (1916).

P. hispidus l)ull. 1785 (B. velutimis Sonv.). Ch. šttinatý. Plodn.

neprv šfavnat lioiibovitá (množství vody obsahující), hrub vlák-

nitá, uvnit žlutohndá, za sucha ztuha perníkovitá. uvnit erno-

hndá, 6— 15 cm v pr., 8—10 cm ti., pravid. polokruhovitá. na po-

vrchu pokrytá nejprv nachovými, pak cniohiidými kehkými dlou-

hými šttinami (ve svazekách). Rour. 2—4 cm dl., nejprv zlato-

žluté, pak rezav hndé, ústí drobná, okrouhlá, datov oranžová.

Výtr. vejité až skoro kulaté, hndé. 7
— to^<-

Na kmcwccli rozliných strom listnat. (jilmech, jasanech, platanech, mo-

ruších), hlavn ale na jabloních, jichž jest neodbytným škdcem. Objevuje se

v let po deštích, rychle roste, ale v zim odumírá a upadá. A' let se znovu

z mycelia obnovuje. Za živa ždímána vypoušti proudem vodu. Usadí-li se na

nkterém míst kmenu jabloového, mže v nkolika rocích zniiti celý strom.

P. hispidoídes Peck, Rep. p. 21. Ch. americký. \'e všem podob,

ped., ale trochu menší, rour. kratší a výtr. široce ellipt.. k basi

šikmo stáž., bled žluté, menší. 5
—

7 ."• .

Na kmenech živých starých vejmutovek (1'inus Strobus) v lese Bcho-

vickém, v ervnu 1919. Jest zajimavo. že tento severoamerický druh na ame-

rické borovici také v Evrop se objevuje.

P. applanatus Pers. 1799. Cíi. ploský. Obr. 113. Kl. asto peve-

liký (15
—60 cm), ale pomrn tenký, sploštilý (nesklen.), asto na

boku zúžený, polookrouhlý, ale asto lalonatý, na povrchu nejprv

rezav poprášený, pak šedav hladký, tvrd korkovitý. hrbolatý, na

obvodu hust kruhatý. Rour. vespod rezav hndé, bíle ojínné, ko-

lem ostrými knihy omezené, uprosted s okrouhlými otvory, i—3 cm

dl., vrstevnaté, ústí hndá, hustá, okrouhlá. Prach výtr. kaštanov

hndý, výtr. vej. kulaté, hndé, 5
—

6/*. Dnž. houbov. elast., hndá,

píjemn aromatická.

Na starých paezech listn. strom hojn, celý rok. Roste rychle a pi tom

obrstá okolní pedmty (kamení, díví, rostliny). Dosahuje místy obrov.ských

rozmr a jest svou placatostí hned nápadný.
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P. vegetus Fr. 1838 (Fomes v.). Cli. 2'cu:ový. Statný, velký, peren-

nující, devnatý, asi jako P. i^niar., ale více ploclvý. Kl. 10—20 cm
dl. a 6— 13 cm š., až 5 cm ti., bokem široce .pisedlý, s duž. ztuha

elast. kožovitou, za živa dosti mikkoii, rebarborov hndou, na okr.

zaoblený, široce hnd lemovaný, mlkce plstnatý, hrub hrbolatý,

nezeteln kruhatý, konen lysý, trochu okornatlý, tmavý. Rour.

až I cm dl., vrstevnat, temn hndé, ústí pemalinká. okrouhlá,

nejprv svtle okrová, pak skoicov hndá. Nevoní. \'ýtr. tup
vejitoellipt., sinii't)i Jnidc, 8— 10//.

<.)bT. 11$. Polyporus applanatus P., velmi zmenš. J'"ot. Alaxiniovi.

Na jilmu ve Stromovce v zim IQ16 sbíral p. dv. Kavina. Xa jilmu

v Chuchli v zimé 191 8. \zácný druh, posud v Evrop na jilmech a lípách

ídce pozorovaný. Jest mkí než 1'. igniar., tení, s povrchem hrub hrbola-

tým. Klobouky \ždy jednotlivé.

P. fraxineus Bull. 1780. CV;. jasanový. Zjev, tvar, konsistence asi

jako u P. igniar., ale menši, kl. 6— 15 cm v pr., vytrvalý a nevrstev-

natý, polookrouhlý, tlustým bokem pisedlý, tlustý, na okr. zaoble-

ný, tvrd devnatý, zevn hladký, s tvrdou, .u'doii korou, nepravi-

deln brázditý a kruhatý, nejprv celý ist bílý, pak v stáí a po-

makáním hndý. Duž. hndá, oste od rour. oddlená. Kou.
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1
— 1\-2 cm (11., luidé, ústí drubuLinká, Dkruiihlá, bílá. Výtr. hruško-

vit vej., na basi uaté, hndé. lo— 12 .«. l'.íjemn voní anýzov.
Na paezech a kmenech jasanových vzácn: Lil)ochoviky (Fch), Blaho-

tic u Slaného íR). Závist (R). Radoiín, Stromovka. — Krásny, nápadný druh;

okr. kl. a celý spod jest jak sádra blostný, ale nitro temn hndé. Druh ten

málo kdo asi vidl, nebo diagnosu všichni z I-riese opisují. Klade se neprávem

vedle P. igniarius. od nhož již barvou výtr. se daleko liší.

P. Tyttlianus sp. n. Ch. Tyttliiv. Kl. za živa elast. kožovitý, /.a

sucha kostnat tvrdý, bokem sir. pisedlý, napí velmi protáhlý

(10—20 cm), do pedu jen 3
—

5 cm vyniklý, hust stechovitý, na

vlnit zprohýbaném okr. ostrý, tenký, na boku 3
—6 cm ti., mírn

sklen., hladký, lysý, matn'ý, 'nekruhatý, bílý, ale kolem okr. na 1 cm

široko kávové temn hndý, vespod rovný s rour. nejprv bílými, pak

v stáí špinav hndými, velmi hustými a hranatými. Duž. špinav
okrov hndavá. \'ýtr. kul., smutn hnd okrov, 5

—6 ,». Páchne

odporn.
Xa vlašských topolech ve Stromovce v únoru 1917 (O. Reisner). Pipo-

míná sice zevnjškem P. adustus, ale^ jest mnohem vtší a od nho jakož i od

P. albus odchjMný hndou duž. Rour. jsou asi 3—4 mm dl. a jednovrstevné.

— \'nuji jej památce pilného mj-kologa Plzeského, p. u. /. Tyttla.

P. dryadeus Fr. 1821 (Pers. sub Bol.. P. pseudoigniarius Bull.).

Ch. drnákový. Jednoletý, kl. 12—30 cm v pr.. polookrouhlý, v trsech

nkdy až 1 m š.. za živa šavnat mkce mas., za sucha tvrd roho-

vitý, s duž. kaštanovou, radiáln vláknitou, na boku 3
—8 cm ti.,

k velmi ostrému okr. zvolna zten., na povrchu erven rezavý, lysý,

hladký, tvrdou pokožkou povleený, hrub hrbolatý, nekruhatý, za

sucha ernavý. Rour. jednovrstevné, i— 1>4 cm dl.. ústí hranatá,

dosti velká, rezav hndá, za sucha poernalá. \'ýtr. skoro ku!..

okrov nahndlé. 6—8 «• Hyfy žlutohndé. Xevoní.

Xa dubu v bažantnici u Libochovic v ervenci 1918 sbíral p. . O. Reisner.

U Žehušic (Mxm.). Tvarem a velikostí dosti se podobá P. applanatus. konsi-

stence jest ale jako u F. hispidus. Roste vždy na dubech a jest hlavn v jižní

Evrop dvímovem. Diagnosy autor praví, že jsou výtr. bezbarvé, což jest

urit nesprávné.

P. Vajsií (Trametes AM. Ch. J^ajstiv. Kl. 5—10 cm v pr., bo-

kem (2—3 cm ti.) široce písedl'ý. na volné ásti asi i cm ti., na

okr. zaoblený, dole trochu sbíhavý, nepravid. hrbolatý, nekruhatx .

matn, mkce kožovitý, bled okrový. Duž. skoro svtle oranžov

rezavá, velice mkce korkovitá (mezi prsty lehce se smákne), su-

chá. Rour. krátké, nestejn dl.. ústí hranatá, dosti ši. (vtší než

u P. odorat.'), žlutav okrová. \'ýtr. kul., pemalink, syt žlut,

2—3 ,". Sihi do dálky píjemn ovocn vonný.
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Na smikovém ijaczu u Padrt v kvtnu 1920 sbiral p. u. A. \'ajs. Jest

pravý TrametLS, vyznaený líbeznou vní, zbarvením a mkkostí. 'J'r. erubescens

Schulz (Slavonic) musí býti podobný druh. Mezi pletivem jest hojnost velikých

krystal.

P. Sorbi sp. n. Cli. jeábový. \'elikost a tvar asi jako u P. igniar.,

kl. bokem (až lo cm tk) pisedlý, 5
— 12 cm v pr., kruhatý, tvrdou,

ernavou koroii potažený, ttrd devnatý, na letošním kruhu okrov
žemlový nebo olysalý temn nachový, s okr. dosti ostrým, vytrvalý,
s vrstvami rourek asi i cm dl. Duž. nachov hndá, ústi rour.

okrouhlá, asi jako u J'. ig^niar. .sir., žlut okrová. \^'tr. kul., syté

hndé, 5
—6 ,«. Voní slab pijemn.

Na jeábovém paezu u silnice u Bud ped Mukaovem v kvtnu 1920.

^ literatue se nic podobného neuxcádí. Zjev úpln P. igniarius, ale výtr. hndé!

c) Klobouk okroiililý, 2>šcnii okrajf z'oliiý, jcduiui bodem na

hbete pirostlý nebo centrickýiu nebo excentrickým t.

opatený.

P. orbicularis sp. n. Ch. štítkový. Plodn. korkovitá, jednoletá,

ísodiametricky okrouhlá, 2—4 cm v pr., v hoení ásti asi 1 cm tk.

v doiení tence lupenitá, uprosted pirostlá, ale všemi okr. volná, na

obvodu úzce podvin., zevn i uvnit rezavé skoicová, na povrchu
mkce košovité plsnatá (bez kry). Rour. 4—8 mm dl., ústí hra-

natá, nestejn vel., nepravid. oste zubatá a brvitá. \'ýtr. kul..

osténkaté, s malým tlískem, rezavé, 5 /' Hyy žlutohnd.
Na smrkovém, zetlelém devu v Šumav u Eisensteina sbíral jsem v srpnu

r. 1898. Snad P. polymorphus Rostk. nebo F. gílvus .Schw. jsou ponkud pí-
buzné, ale ostnitými. hndými výtr. ode všech známých se liší.

P. Gintlianus sp. n. Ch. Gintlnv. Kl. 3
—6 cm v pr., tvrdé korko-

zntý, pravici, okrouhlý, na okr. sice ostrý, ale jako ostatní ást ti.

(až 3
—8 mm), v mládí podvin., hladký, lysý, kožo«v žemlový, ra-

diáln trochu žíhaný, tvrdou slabou pokožkou potažený, jen u okr.

s jedním kruhem nebo nekruhatý. Duž. žemlová, hyfy bled na-

žloutlé. Rour. od duž. oste oddlen, 2—3 mim dl., ústí okroiihlá,

pemalinká, hustá, hnédá ale bíle ojínná. T. excentrický, 2—4 mm
ti., co kos tvrdý, vždy kratší pr. kl., na dolejšku erný, lysý ale

nelesklý, nahoe hndý a sítnatý. Výtr. syté hnédé, kul., ro— 12 /».

Na bukových paezech v buinách u Jevan 8, i()i_'.
- Jest podivný

choroš, pipomínající sice P. varius, ale má hndé výtr. a žluté hyfy. Zdá se

mn dvou- až tíletý, ale rour. nejsou vrstevnaté. \'nuji jej seniorovi csk.

botanik, dr. Ot. GiiUlmn.

P. lucidus Peyss. 1783. (P. laccatus Pers.). (Obr. 116.) Ch. lesklý.

Kl. až 8 cm v pr.. stranou k nepravid. hrbolatému, kolmému, až 10
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cm (JI. a 2 cm ti., zevn leskle lakované kaštanovému t. pisedlý,

okrouhlý nebo ledvinitý, i
—

3 cm ti., nejprv reza-xé poprášený, pak
kaštanov lakovaný, na okr. tupý. Duž. v t. pod bílou korou svtle

žem.lová. v kl. okoládová. Rour. asi i cm dl., od kl. oste oddlené,

Obr. 116. Polyporus lucidus Leys., znan zmenš.

rezav hndé, ústí okrouhlá, hustá, drobná, blavá pak hndá. N-
kdy rourky vrstevnaté. \'ýtr. vejité, hndé, 12 /'.

Na paezech list. strom, nkdy skoro ze zem, v hlubokých lesích po

celých Cechách hojný. V mládí vyrstají nejprv kolmé sloupce, na nichž vzroste

kl. Jen zídka je<t t. vetknut na spodu do stedu kl. Za to se asto stává,

že plodn. tvoí bokem pirostlé, polookrouhlé, kruhaté kl. s vrstevnatými rour-
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kami. Mezi rourkami na spodu bývají etné dirky. V. lucidus jest kosmopoli-

tický, ale jemu píbuzné druhy náležejí výhradn pralesnímu tropickému pásmu.

Daedales Pers. Sikovec.

Velikost i z}ev úpln jako ii r. Polyporus. Kl. nejastji bokem

pirostlý, ideji obrácený nebo plodnice rozlitá, ztuha a suše kožo-

vitý nebo korkovitý. Ústí rourek nepravideln zprohýbaná, pro-

táhlá lalonatá až i labyrintická. Pehrádky tlusté, hrubé, pevn^.

Rostou podobn na paezech, stromech a diví a bývají rovnž

nepíjemnými škdci strom. Celkem asi 70 druh, z nichž 14

evropských. Mnohé druhy ostávají sterilni, nevytvo-ujíce výtrus,

což urování znesnaduje.

a) Dušnina mkká, masitá, hndá, výtrusy aluté.

D. fusca sp. n. 5". íindý. Velikost a zjev dosti pipomíiná P. hispi-

dus. Kl. 10—2^ cm v pr.. okrouhlý, v partie stechovit se kryjící

sem tam rozdlený, u kraje i—2 cm ti., uprosted až 6 cm ti. a zde

zvolna v centrální, krátkou, lysou, kávov hndou, 4
—6 cm il.

stopku zúžený, hndý ale více mén 'S odstínni fialovým, hust,

dlouze, mkce, sametov chlupatý, i—2 kruhy znaený. Duž. za

živa šavnat mkká, za. sucha jako zápalná hubka mkká, lehká,

hndá, oste od rour. oddlená. Rour. 1
— 1/2 cm dl., hndé, ústi la-

byrintická, ale pozdji ve voln, podlouhlé, hrub zubaté lištny ro'Z-

dlená. Výtr. zlatožluté, krátce široce ellipt., na basi šikmo stáž..

s oiejným tliskem, 5
—6 /». Ilyfy pod mikrosk. žlutohndé. Nevoní.

Na smrkových paezech ve vlhkých le-^ích vzácn, v let a na podzim.

Tebo (W), Peruc (R), Padrf (Weiss), Pacov (Štpánek), Hoice (Dvoák).
— Jest nejvýš podivná houba, pedstavující vlastn samostatný rod (Chori-

phyllum m.). Divno jest mn toliko, že tak velká houba ušla posud pozornosti

mykolog, což jest opt dokladem, jak houby posud málo od schopných bada-

tel byly studovány.

b) Dužnina mkce masiitá a jako výtrusy bílá.

D. Schulzeri Poetsch. 1879. S. Schulzeriiv. Za živa šavnat ma-

sitý, za sucha pevný, špinav blavý, 10—20 cm v pr., polookrouhlý,

bokem pirostlý, asto napí širší, i cm ti., s ostrým okr., na po-

vrchu lysý, hrbo'latý, na okr. s hndavou páskou. Rour. oste od

blavé duž. oddlené, blavé, v stáí do hndavá, ústí nejvýš drobná

a hustá, bílá, labyrintická. Rour. se rozpadají sem tam ve volné

lištny. Výtr. bezbarvé, krátce tup ellipt., 7
—8 .«. Páchne trochu

anýzov.
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Na topolovém paezu u Troje v zim 1916— 1918 sbiral p. . O. Reisner.

]v<l /cela urit roetscluu' druh. jenž ho sbíral také na topcjlu u \'ídn.

D. aquosa sp. n. .V. 7'tuhuitý. Plodn. na subsfratii rozlitá, 3
—8 cm

v \n-.. 5
— 10 nini ti., na tenkém okr. oste omezená a nékdy v od-

stály. ostrý, kloboukovitý. lysý lem vyniklá, celá mkce vodnat

sfaz'nat mas., bílá (i na rour.), pomakáním luidnoucí. Rourky

nizké, s ústím hranat lalonatým a labyriiitickým, s okr. celým, tu-

•i>vm. \'vtr. kulov., bezbarvé, t.
—

S /'

.\a borovém paezu na rovné uíznuté ploše v mechatém moále ve Vídr-

holci u JiuMi v ijini 1Q21, na borov. paezu u Habru 1921. Nepodobá se niemu
známému.

D. parasitíca sp. n. P. •cizopasný. Plodn. na kl. katmanky rozlitá.

3
—

5 cm v pr.. asi 4—6 mm ti., zaobleného, nebyssovitého okr.,

inkcc mas., barvy bledé. Rour. radiáln protáhlé, husté, labyrin-

tické, dosti hlijboké. \'ýtr. kulaté. 3
—

5 f.

Na klobouku živé katmanky Aman. spis^-i u Jind. Hradce r. 1919 sbíral

p. prot. Fr. NeuwirfJi. Jest podivuhodná houba, již nic podobného v literatue

nenalézám.

c) Dii. a z'ýtnisy bílé' duz. kožovitá nebo korkovitá.

cí) Plodnice na snbstratu rozlitá, obrácená.

D. latissima Fr. 182 1. .V. pesiroky. Plodn. na devu rozlitá, ne-

uritého tvaru a rozmru (5
—

50 cm v pr.), ale v partiích obvod za-

okrouhlených, s okr. slab odstálým, velice úzkým, nebrvitým, )}c-

ist bílá, perennujicí, (nové a nové na sob narstajicí ), 5
—

15 mm
ti.. pez'n tvrd koovitá. Rour. daleko hustší než u D. quercina', ústi

okrouhlá, sotva 0"5 m.m, tliistostnná, pak labyrinticky kivolaká a

árkovitá. Xalezl jsem všechny plodnice sterilní.

Na díví a ke bukové, na zpracovaných prknech a trámech ve vlhku,

ídce. V devních ohradách na Smíchov na jae 1917 sbíral p. . O. Reisner.

Zevnjškem pipomíná Porii, ale ústí rour. jsou labyrintická.

D. mollis sp. n. S. mkký. Zjev Porií. Plodn. na substrátu široko

rozlitá, pouze z rourek (asi 2—3 mm dl.) složená, nevrstevnatá, na

obvodu s myceliem mkce vatovitým, bílým, širokým, neloupavým.
Rour. i ústí nejprv bílé, pak devov nažloutlé, mkce korkovité,
s tenkými stnami, ústí labyrintická, mnohem šir.^í než u ped. Výtr.
v'elmi hojné, kulaté, okrové, 3

—j /'.

Na vlhké staré, trouchnivé ke dubové v ohrad na Smíchov v zim
IQ20 sbíral p. . O. Reisner; na ke dubové u Tebon (Nešpor). Jest sice

píbuzný ped., ale nevrstevnatostí, mkkostí a daleko vtšími ústími rour.

rozdílný. \'f)ni píjemn houbov. Podivné jest zbarvení výtrus.
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li) Plodnicc kloboiikozutá, odstálá, bokem pirostlá.

D. quercina L. 1755. (sub. Agar.). (Obr. 11;.) .V. dubový. Kl.

tvrd korkovitý, víceletý, .šed okrový, 5
—20 cm \- ])r.. polookrouhlý,

bokem pirostlý a zde znan ti., k zaoblenniii okr. rovn zten.,
na povrchu šedý, hladký, hrbolatý, jen pi okr. kruhatý. Ústí rour.

veliká, široká, nejprv podlouhlá, pozdji ale labyrinticky zprohý-
baná, s tlustými, celými stnami. Výtr. vzácn kdy vyvinut, l>e.^.-

barvé, klínov. válcovit, 4
—

5 /(

#fe'-

;-s:to^^.i>^g.y;=^.--? iV-tfffíi^V^W-Tr'

f^mQ

Obr. 117. Daedalea quercina 1-., slab zmenšeno.

Na kmenech, paezech a zpracovaném diví dubu, hahríi a buk po celý

rok. Jest zvlášt charakteristickým obyvatelem díví dubového, z uhož nedá

se niím vypuditi. Nkdy tvoí zde i klobouky obrácené. Z niycelia vytvoí

se nkdy široké sterilní, svtlé povlaky (Xylostroma giganteum Tode). na nichž

vyrstají kulaté, až jako hlava veliké, sterilní útvary. Daedalea tato usazuje

se nkdy ve vlhkých bytech jako Merulíns do dubových podlah, trám a schodu.

D. gibbosa Pers. 1796. (IJol. suberois. L., líol. sinuosus Sow.).

^\ hrbatý. 1'odobný ped., ale menší a ústí rour. daleko menší, užší,

hustší, protáhle árkovité, paprskovité ádné, sut\a lalonat zpro-

hýban, blav neb trochu do žemlová, ano ržová. Kl. ztuha dev-

natý, šed plstnatý, sotva kruhatý, na okr. oblý a bledý, skoro rovný
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(prurc/ jesl proiahie irajliranny. u boku velmi ti., k okr. zvolna

/tii.). Duž. 'bílá. \'ýtr. válcov., trochu zahnuté. 3
—4 ."

Xa kmenech a paezech listn. strom (bizy, kleny, topoly, jívy), hlavn

ale na bucích (tak jest obecný v biiinách u Jevan), po celý rok, hlavn na

p< dzim. Po celých echách, v Šumav, Krkonoších, Karpatech.

D. zonata Schwein. 1822. .V. kruhatý. ]\ I nohem menší než D. quer-

cina, bokem asi i cm ti. pirostlý, na okr. velmi ostrý, na povrchu

ííphi hladký, lysý, radiáln svraskalý a jamkovitý, nejprv špinav

blavý, ale brzo. zvlášt k okr. hndavý a hnéd kruhatý. Ústí rour.

bila. za sucha trochu nažloutlá, hust labyrintická. Duž. mkce,

skoro masit koovitá, dosti siln houbov vonná. \'ýtr. bohat vy-

rimité, krátce a na pólech tup zaoblen ellipt., 5
—6 .«, bezbarvé.

Xa trouchnivém kmenu u Kutné Hory v lednu IQ16 sbíral p. Hejny.

\'elmi vzácný druh, posud jen na listn. stromech ve Švýcarech sbíraný. Jest

i drobnjší než D. cinerea.

D. unicolor Bull. 1790. (Sistostrema cín. Pers.). S. jednobarevný.

Kl. kožozútý, tenký, ohnutelný, polookrouhlý, 3
—8 cm v pr., na okr.

tence lupen., uvnit šedavý, kruhatý. šedavý neb okrový, dlouze chlu-

patý. Ústí rour. velice hustá, 2—3 mm hluboká, labyrintická, ko-

nen ve volné a zubaté lištny klaná, šedá nebo šedohndá. \'ýtr. do-

konale kul., žlutavé. 3
—4 ,"

Xa kmenech listnat. strom (vrby, javory, habry, lípy, buky) z rovin až

do podhoi všude hojný, po celý rok, hlavn na podzim. Rour. se v stáí vždycky

rozpadávají ve volné ploché lamelly. Mezi výtr. jest hojnost osmistn.

D. Oudemansii Fr. 1821. 6\ Oudemansv. Kl. 4—5 cm v pr., polo-

okrouhlý nebo i k basi trochu zúž., velmi tenký (2—3 mm), sotva

na boku tlustší, rovn sklen., s velmi ostrým, hndavým okr., dosti

kruhatý, tmavošedý, nejprv sametov chlupatý, pak olysalý, radiáln

hrub vrásitý, tvrd kozový, s duž. blav okrovou. Rour. velmi

krátké, ústí pehustá, radiáln dlouze protáhlá a uzounká, se ty-
hrannými lalonatými stídavá, barvy okrov šedaz'é. Výtr. jsem ne-

nenalezl.

Xa b(n<)vém paezu v Chuchli na podzim 1Q16. Píbuz. a podob. ped..

ale ústi rour. jsou docela jinak utváena a nikdy se neštpí ve volné lištny,

jsou všechna radiáln ádna a mnohá dlouze árkov., takže povstávají volné

lupeny a tvoí tak pechod k r. Lenzites. Ústí rour. jsou hustší a užší než

u Lenz. saepiar. Druh ten sbírán pouze na borovicích v Bavorsku a Finsku.

Friesuv popis dobe se shoduje.

D. lobata sp. n. .S". lalonatý. Kl. 5
— 10 cm v pr., tvrd korkov.. ale

netlustý (3
—

5 mm), polookrouhlý, mírn sklen., na boku sotva

tlustší, lalonat, asto do druhého stupn optn hluboce klaný, kru-

hatý, hrub sametov chlupatý, temn šedý, s duž. bílou. Rour. asi
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4—6 mm dl. a jako liiisfá, drohoiDiká, velice lahyrintická ústí bílé.

Rour. se ve volné lištny nedli, ale asto vice rour. tvoi šir., i—2

cm dl. lupeny, radiáln neadn. \'rstvy rour. korkovitých nasazují

se po 2—j roky. \\vtr. krátce ellipt., bezbarvé, 4—5 /».

Na habrových paezech v Karlíkem údolí nad Berounkou, v ervnu njiS.

Pkný druh, ústí rour. jsou asi tak velká jako u 1). unicolor, ale docela jinak

zbarvena.

D. cinerea Fr. Syst. Myc. I. S.

popelavý. Kl. malý, drobný, 3
—

5

cm v pr., korkov., zjevu jako D.

unicolor. ale tlustší a hrubší

okrouhlý, bokem pisedlý, vžd}-

stechovit v skupinách, na boku

sotva I cm ti., šed sametov

chlupatý, kruhatv. Rour. u okr.

velmi krátké, s ústím drobným
okrouhlým, teprv u base jsou

ústí protáhlá a labyrintická.

v mládí špinavá, v stáí šedá.

Duž. špinav bílá. \^ýtr. jsem
nenalezl.

Na listnat. kmenech. Na jae
1916 na kaštanu ve Stromovce (O.

Reisner). Na javoru u Tebon (Ne-

špor, 12, 1920). Rour. se nikdy ne-

štpí ve volné lištny a jsou velmi

tlustostnné.

D. ochracea sp. n. 6'. okrový.

(Obr. 118.) Velikost a tvar D,

quercina a skoro ješt tvrdji

devnatý, bokem 3
—

5 cm ti. pisedlý, obyejn 2—3 nad sebou, kl.

6— 12 cm v pr., polookrouhlý, pravid., s ostrým okr., nekruhatý.

hladký, lysý, lesklý, šed okrový. Rour. a ústí blav okrová, ústí

podlouhle árkovitá (dvakrát užší než u D. querc), s tenkými, ostrý-

mi, vlnitými stnami. Duž. blošedavá, nevonná. Výtr. žádné. Hyfy
šed okroivé.

Na ke jilmu u Prahy r. 1920 sbíral p. prof. /. Vlek.. Zdá se to býti

soubžný biologický druh s D. quercina.

D. Reisneri sp. n. S. Rcisnerv. KoTkovitý- sice jako D. querc, ale

mnohem drobnjší, í s rour. 4
—8 mm ti., bokem pirostlý, pravid.

okrouhlý, nkdy více do šíky protáhlý, sotva 2—3 cm do pedu vy-

( )br. 118. Daedalca ochracea \'el.,

slab zmenšeno.
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nikly, hrbolatý, nekruhatý, lysý, ccrnavý, s duž. spinav hndou.

Ústí rour. protáhle árkov.. labyrintická (v mládí hranatá), velice

hustá a blavá. Tfyfy okrov šedé. Výtr. sporé, bezbarvé, válcov ,

k l)asi šikmo stáž., 8— 12 .».

Na listnatém devu v ohrad na Smíchov na jae 191 6 sbíral p. . O.

Reisner. Na basi višn u Modan (3, 1916, Reisner). Hndou dužninou blíží

se k D. confragTOsa. Zdá se mn, že rour. za živa pomakáním zhndnou.

D. confragrosa Fr. (Holt. 1791, B. labyrinthiformis P)ull.). 5. er-

:'ciiý. Kl. 4
— () cm v ])r.. tvrd korkovitý, cihlov ervený, bokem

2—3 cm ti. pirostlý, s okrajem ostrým, asto stechovit splývavý,

zevn jemn plstnatý, konen temn hndý. Ústí rour. protáhle

labyrintická, k okr. skoro v lupeny pecházející. Duž. cihlová, hyfy
oranžové. Zápach slab houbový. Výtr. žádné.

Na li£tn. kmenech posud jen vzácn kdy pozorován. Na jeábu v Košíích,

v vmoru 1916 sbíral p. . O Reisner.

(]) Diiz. suše korkovitá, hndá, výtr. bílé.

D. indurata sp. n. .S". ztvrdlý. Plodn. 3
—6 cm v pr., velice tvrdc

korkovitá, na ke rozlož, a hbetem pirostlá, 3
—

5 mm ti., nepra-

vid. okrouhlá, s odstálými, hndými okr., tmavá, s duž. hnd re-

zavou, asto lalonatá. Rour. sotva 3 mm dl., ústí labyrint., se st-

nami celými, tupými, tuhými, okrov hndá. \'ýtr. skoro kulaté, bez-

barvé, 5 .". ífyfy hndé.
Na smrcích u ^Inichovic v íjnu 1916. Žehušice u áslavi (Mxm). —

D. Pcetschii Schulz jest mn podezelou, nebof popis se dobe hodí na oby-

ejný Lenzites saepiaria. Náš druh jest od Lenz. saep. jist rozdílný nejen po-

vahou lourek, ale i výtrusy.

Lenzites. i r. Lenzovnik.

Zjev i velikost r. Daedalea, klobouk bokem pirostlý, suše

korkovitý, asto na povrchu chlupatý. Xa spodu kl. lupeny
bud úpln volné, radiální, nestejn dlouhé, bud pín více mén
pehrádkované, takže povstávají hranatá neb i skoro prohýbaná
ústí. Konen se mohou pehrádky promniti ve volné lištny.

Rod tento stojí uprosted mezi Polypory a .\<íaricaceami a také

brzo sem, brzo tam se od autor klade. Také r. Irpex má úzké

vztahy k r. Lenzites. Zjevem a korkovitou konsistencí patí k r. Dae-

dalea. Sacc^rdo uvádí 67 dr., z nichž t8 evropských, vesms na stro-

mech a díví rostoucích. Mnohé jsou jen velkou vzácností.

L. betulina L. 1755. ( Ag. flabelliformis Scop., Ag. coriaceus Bull.).

L.. bezový. Kl. 4— 10 cm v pr., i cm ti., polookrouhlý, asto ste-
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chov., korkovitý, na rovném povrchu hust kruhatý, liiist smnctov

plstnatý, šedavý, nkdy do okrová, s okr. ostrým, s duž. bílou. L. asi

I cm š., husté, hélav neb šedav okrové, tenké, za sucha zprohýbané,

s kratšími stídavé, jednoduché neb spoe dlené a pín spojované.

Výtr. bezbarvé, válcov., trochu prohnuté, k basi zašpiatné, 4
—

'5 <"

Na paezccli bezových (ideji dul)(>vých) po celé léto všude obecný druh.

L. variegata Fr. 1838. L. strakatý. Ped. píbuz., ale menší, 2—4

cm, ztuha korkovitý, na povrchu ocdobné samctovc hnd a bled

knihovaný, vespod ist bílý, 1. tlusté, více vidlené a spojované. \^ýtr.

jsem nikdy nenalezl.

Na listnatých kmenech vzácn, v lete. ^Inichovice, Jevany, Karlštejn,

Tebo (W), evnice (K), Cernošice (K), Chlumec n. C. (R), Radotín.

L. saepiaria Fr. 1821. (Ag. s. Sch., Daed. s. Sw., Gleophyllum

s. Wiilf., Ag. boletifoirm. So-w.). L. plotní. Plodn. 4
— 10 cm š., brzo

hbetem, brzo bokem pirostlá, i cm ti., tvrd suše korkovitá, zevn
i umiit hndá, na povrchu sametov chlupatá, kaštanov hndá,

kruhatá neb hrbolatá. L. kožovité, rozvtvené a sem tam spojované,

nejprv blav žlutavé, pak rezav hndé, dosti husté a tlusté, nezu-

baté, nebo na basi kl. v zuby klané, ale na dn ješt souvislé, asi

0*5 cm š. Prach výtr. bílý. Výtr. bezbarvé, válcov. ellipt., 6—7 ,<»,

k basi šikmo stáž., vzácn se vyvinující.

Na paezech a kmenech borových, na borov. trámech, klech, plotech,

prknách po celé leto za deš všude obecný. — Na borovém paezu nad Chuchlí

r. 1916 sbíral p. dr. Kavina podivnou odrdu (var. Pini m.) s kl. jen malým,

místem po stran pirostlým, 4- -6 cm š., srdit polookrouhlým, tením, na

vrchu lysým, kruhatým, temn šedým, na obvodu ostrým a blavým. L. mnohem

hustší, mnohonásobn pín spojované, takže povstávají tyhrané a obdél-

níkové otvory barvy šedav žemlové.

L. abíetína Fr. 1821. (Gleophyl. ab. Bull., Ag. senescens Wlld.V

L. jedlový. Vždy vtší než ped., jinak ale podob. Kl. mkce kor-

kovité, na povrchu skoro hladké a nezeteln kruhaté neb vbec bez-

kruhé, nejprv šedohndé, pak šedé až erné, v mládí na okr. blav.

L. širší (i cm), namno^ze v lamelly volné až ke dnu rozdlené, málo

kde spojované, na povrchu v mládí masov naervenalé, pak blav

sivé, na ostí ervenohndé až (kaštanoivé neb oernavé. Výtr. bez-

barvé, válcov. ellipt., k basi stáž., 10— 12 /*, sporé.

Na paezech a trámech jedlových a smrkovj'ch v lesích a v budovách vlhkých

po celý lok všude hojn, ale ideji než ped. V mykologiích autor bývají

vesms popisy neúplné a nesprávné, zde diagnosa pvodní, dle pírody.
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Favolus Fr. MJíkýš.. Obr. iig.

Klobouk jednoletý, tence a mkce masit elastiný, lupenitý, za

sucha ztvrdlý, sklenutý, kruhatý, krátkou stopkou vodorovn ve-

tknutý. Lupeny husté, radiální, velmi vlnité, s pínými \ýbžky ano

i pín spojované, hojn vidlené. na ostí tupé. \'ýtrusy bezbarvé,

kulaté.

F. europaeus Fr. Ed. 1. p. 498. (Merul. alveolarius DC. Canthar.

alv. l-"r.). M. evropský. Kl. 2—3 cm š., tence lupenitý, za vlhka

mkce elast., za sucha kožov. ztuhlý, trojhrann klínov., u pedu
lalonat zprohýbaný. v kratikou stopku stáž., zevn žemlov na-

hndlý. kruhatý. matný, nad basí

dliiuze mkce chlupatý, vespod

l)ílý. ale sem tam modrav na-

bhlý. L. dosti tlusté, radiáln

z Ijase rozbíhavé, husté, dosti

sir., tupé a hladké na ostí, ve-

lice vlnité, s postranními laloky,

Obr. 119. Favolus europaeus Ir., ano i asto pín spojované
v pir. vel. s obou stran, zvtš.

^
• .

vidlené. \'vtr. dokonale
vytr. a krystal. J

kulaté, bezbarvé, hladké, velmi

hojné, malinké 3
—4 /<. Krystalky osmistnové hojné, 3 ,"•

Zpravi-.ila v trsech mnohoetných, stopekou vodorovn ke ke starých

buk pirostlý. V bukových pralesích Tatry u Báské Bystice na Slovensku

v beznu 1920 sbíral p. dr. 5. Trapl. — Jest to památná houba, posud jen

vzácn pozorovaná (in Gallia merid. Fr.). Utváením 1. a mkkými kl. pipo-

míná vlastn r. Merulius, kamí jejž ni také mnozí kladli. Ano i Cantharellus

mívá podobné I. Vyobrazení jeho jsou nesprávná. \' Evrop z toho rodu více

není známo, ale z trop popisuje se více druh.

Boleteae. Hibovité.

a) Ústí rourek okrouhlá nebo hranatá, rourky zna-
n prodloužené, od ten bu záezem odsedlé

nebo pirostlé, nesbíhavé nebo nepatrn sbíhavé Boletiis.

b) Ústí rourek labyrinticky zprohýbaná, rourk}- a-
sto velmi krátké, k teni pirostlé a obyejn
dlouze na teni sbíhavé Gyrodon.

q) ústí rourek hranatá, veliká a jako rourky nejprv

bílá, rourky dlouhé, k teni pirostlé, nesbíhavé.

Klobouk pokryt velikými, hrubými, odstálými

šupinami a s teném spojen závojem Strohilomyces.
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Boletus Dillcii. (i, inu. ex parte) Hib.

Mkce masité, velké houby, s kloboukem pravidelným, skle-

nutým, s centrálním teném, namnoze tlustým, solidním. \'rstva

rourková od dužniny klobouku oste oddlená a lehce slopitelná,

s rourkami od sebe snadno se oddlujícími. Ústí rourek okrouhlá,

hranatá, ideji u ten nkdy protáhlá, rzn velká. Rourky u tené
bu vykrojené a volné nebo pirostlé a trochu sbíhavé. Výtrusy
namnoze protáhle vetenovité, bezbarvé nebo žlutav (ídce erven)
zbarvené.

Rod tento obsahuje mnoho druh, z nichž vtšina jest ale

vzácná a jen nahodile se objevující. Vzdor mo^nografickému zpra-

cování B a t a i 1 1 o v u není o píbuzenstvu mnohých popsaných
druh posud jasno. Ze ješt mnoho nových a dobrých druh lze

objeviti, sám jsem se v Cechách pesvdil a totéž potvrzují zprávy

jiných autor ÍBritzelmayer, Boudier, Massee. Martin, Leuba, Ja-

cobasch), kteí také nové druhy v novjší dob popsali. Má-li býti

druh dobe zjištn, musí býti diagnosa co možno pesná a úplná.

asto ro'zhoduje tu na prvním míst zbarvení zevní i dužniny, které

se ale' na ezu (na vzduchu) rzn mní. Také chut za živa bývá

tu rozhodující. Teba dáti také pozor, zdali jest ten hladký, zrnitý

nebo sífkoivaný. Sí na teni není nic jiného než pemnné, na teni

sbíhavé rounky. Dobrým znakem jest i loupavá nebo neloupavá,

suchá nebo slizká nebo plyšová pokožka. Studium hib stíženo jest

tím, že brzo se kazí, takže v let za horkých dn se ani poštou ne-

mobou posílati. Pak i v mé tekutin konservovány ztrácí barvu dosti

brzo. Tu platí proto pedevším poíditi si dobré vyobrazení, mož-

no-li i kolorované. Hiby objevují se v let po teplých deštích, ale

za nastalého sucha nebo pi severním a východním vtru ihned

zmizí. Rostou pouze v humusové zemi v lesích a urité druhy jsou

vázány na urité stromy a kee. Zídka kdy nkteré objevují se

mimo obvod les (B. castaneus, flavidus, granulatus). N-
které druhy sprovází urit jen jeden druh strom (na p. modín).

Není pochyby, že takto jen symbiosou vtšina druh se vyvinula.

Celkem lze íci, že nejvíce zajímavých a vzácných druh roste v te-

plých, starých listnatých lesích (dubinách, buinách, habinách). Vy-

datná stanoviska jsou v okolí Karlštejna, háje Polabské, dubiny

u Chlumce n. C, v Železu. Horách, v Stedohoí atd. Obecný hib,

ková, klouzky a špiníky jdou až vysoko do hor v Šumav a

v Krkonoších.

45 697



\cliká vtšina všech druh r. Boletus jest jedlá, ano mnohé ná-

leží k nejhledanjším výborným houbám. Pochybuji, že nkterý Bo-

letus jest jedovatý. Jedovatost B. Satanáš jest posud sporná. Poží-

vati lze hiby v rzné úprav, ale také v polévce erstvé se zname-

nit osvdují íhib obecný, špiník, klouzky, ková). Na zimu se

mladé nakládají do octa jako ryzce. Jinak doporuuje se na zimu je

ukládati do soli, nebo usušeny brzo vyichnou a ztrácejí chu.

\' let za vedrných dn rychle erviví, což také jich prodej ve velkém

(v Praze) ztžuje. Také v dob hromadného jich rstu v nších a

koších lehce se zapaují a tak snadno i mohou se státi zdraví škodli-

vými. Zkušení hubai Jevanští proto dovážejí svou koist na praž-

ský trh v noci.

Rod Boletus od rzných autor pojímán v rozliném rozsahu.

Starší (tak i Linné) adili pod rod tento i jiné rourkaté rody (Poly-

porus). Ale i novjší rzn si poínají. Dle mého soudu dal by se

dobe oddliti co samostatný rod B. cavipes (Boletinus) a B. por-

phyrosporus. Rozhodn pochybeno jest umle rozeznávati rod Bo-

letus a Tuhiporus, jak to dlá Ricken. Naše rozdlení jest zajisté

pehledné a praktické, v nmž každý lehce kterýkoliv druh dle pí-
buznosti nalezne.

R. 191 1 uveejnil dr. F r. S m o 1 1 a c h a ve V^stníku král. es.

spol. n. »Monografii eských hub hibovitých«, v níž peliv ,a

pesn sebráno všechno, co té doby známo bylo a autor obohatil

i etnými vlastními píspvky. Jmenovit kriticky probral i druhy

Krombholzovy, z Cech zaznamenané. Od té doby objeveno v Ce-

chách ješt více nových druh, ímž ale dojista ada hib eských
není vyerpána. ,

I. Suillus. Prach výtriisný bílý, výtrusy bezbarvé, podlouhle elliptiné.

Klobouk bez závoje.

B. castancus Bull. 1788. H. kaštanový. Kl. 5
—8 cm š., 2—3 cm

ti., nejprv sklen., pak skoro rovn rozlož., velmi mas., tuhý. na po-
vrchu cihlov hndý, trochu lesklý, pejemn v.rostle plstnatý, s duž.

bílou, nemnlivou, bez vn. T. 5
—6 cm dl., 2—3 cm ti., nejvýš

pevný, tvrdý, válcovitý, cihlov ervený, uvnit bílý, soLidní, pak
dutý. Rour. asi i cm dl., od t. odsedlé, nejprv ist bílé, pak sluté,

ústí nejvýš malá. hustá, okrouhlá. Prach výtr. bílý. Výtv. bezbarvé,

krátce ellipt. na olx>u koncích zaoblené a obyejn trochu zakivené

(nkdy slabounce nažloutlé). 10 /<
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v listn. nebo smíšených lesích, v bezoví ;i na vesovinácli, mezi travou

a obyejn pímo ze zemé v trsech. Rád reste mimo les v strouhách, na mezích

nebo na kovitých pahorcích. Nkde ídce, ale v nkterých krajinách hojn.

Ondejov, Sázava, Tábor, Benešov, Radotín, evnice, Mníšek, Srbsko, Král.

Hradec (Sm), Herm. Mstec (Zv), Ml. Boleslav (Kur), Neratovice, i.ysá,

Slapy, Trnová, Dobíš, Polná (Neu.). — Na Plechái u Mnichovic v teplé

jižní dubin nalezl jsem odrdu (var. vcíutinus m.) postavy menší, s kl. a tr.

až do stáí nápadn cihlov sametovými, kl. jamkovit rugosním, rour. žlu-

tými, ústím bílým, pomakáním hndnoucími. — Fries uvádí var. lividus Fr.

s kl. olysalým, duž. na vzduchu trochu nažloutlou. — Jest výborná, jedlá houba.

B. cyanescens Bul. 1788. H. modravý (B. constrictus Pers.) Kl.

4'
— 12 cm v, pr., kompaktn tlust mas., tvrdý, na povrchu žlutav

nahndlý nebo slámov žemlový, mckce plstnatý, s plstí obyejn
v šupinky roztrhanou. T. kratší pr. kl., 2—4 cm ti., tvrdý, brzo

dutý, nahoe žlutavý, dole slabé nahndlý, celý mkce plstnatý. Rour.

nejprv ist bílé, pomaákním rychle modravé. Duž. kl. bílá, na

ezu indigov modrajíci, potom 0(pt blednoucí, usušená žlutavá.

Duž. t. tvoí zevní pevnou kru a vnitní mkkou de. \\vtr.

krátce zaoblen ellipt., slabounce nažloutlé, 10— 12,".

Hib velmi znatelný bledo.stí a zvláštním rychlým modráním. Jest cha-

rakteristický pro pisiny v Polabí, u Kokoina a Turnova, jinde opt roste

rád v starých buinách nebo v pisit\'ch vesovinách. Mám doklady z celých

Cech a Moravy. U Prahy obdržel jsem nejednou formu s kl. i t. ist bílými

a plstnatými (var. lacteiis Lev.i. Má duž. nasládlou. Jest jedlý a asto sbírán

pod jménem ^>modrák, modraka, siiiák«.

II. Boletus. Prach vytrusný hndý, výtrusy žluté neb hndé,

podlouhle ellipfiné aš válcovit vetenovité. Klobouk bez závoje neb i v mládl

závojem zasten.

A) Rourky a jich ústí bílé, pak scdavé (zídka rour. žluté B. nigrescens).

T. pokryt hust hrubými šupinkami zbarvenými, t. protáhle válcovitý^ nena-

puchlý. Závoj schází.

B. scaber Bull. 1782 (B. bovinus Schaeff.). Špinik. Obr. 120. Kl.

4—15 cm v pr., mkce mas., nejprv pravid. sklen., nkdy skoro kuže-

lovitý, pak oble sklen, a rozlož., na povrchu hladký, matný, .šedo-

hndý až kaštanový, tlusté mas., na okr. bez blánky. T. vždy daleko

delší než pr. kl, od dola nahoru zvolna zten., tuhý, podél hrab

vláknitý, na povrchu rýhovaný a hojn tmavými šupinkami posetý.

Rour. bílé, konen velmi vyklenuté, dlouhé, hlulxKe od t. odsedlé,

ústí bílá, okrouhlá. Duž. bílá, na ezu sice nemnlivá, ale posléz

erná. Výtr. válcov. vetenov., bled hndavé, 13
—

15 /'.

V listnatých hájích, hlavn v bezinách, na vlhkých travnatých

místech, po deštích po celé léto všude až do podhoí obecný. Hojn se sbírá

699



a jako dobrá houba poživa, také na Pražském trhu. U lidu sluje »špiník,

kozák, bí(zák«. Sfávy vymakané lze užíti jako inkoustu na podpisy dležtých

lis-tin, ncbuí dloubá léta vytrvává a nedá se niím napodobiti. Dlá nkolik

variet, z nichž jedna s kl. zelenavým byla mn nejnápadnjší (v bezin).

Var. nivcus Vr. má kl. i t. ist bilé. Misty hojn, tak na Pecným u Onde-

jova, Chuchle, Temošná a Bolevcc u Plzn (T), Král. Hradec, Smidary, Boek,

Roudnicky (Srn), Ml. Boleslav (Knr).

B. versipellis Smotl. (Fr.?) Kozák bezový. Ve všem podobný B.

scaber. ale; kl. masitjši, cihlov hndý nelx) šedav hndý, na okr.

,»'

Obr. 120. Boletus scaber Bull., málo zmenšen. Fot. Maximovi.

uzoukou blanou lemovaný. T. jest stejn hust a hrub ern šu-

pinatý. Duž. na ezu nemodrá jako u B. rufus a jest jen v mládí

na basi slab zelenav nabhlá. Výtr. válcov. veten.. 15
—18 .«.

Zpravidla pod bízami, a to již v kvtnu, ale celkem ídce. — Souhlasím

úpln se Smotlachou, že tento druh radno oddliti od B. scaber a B. rufus,

stoji mezi nimi asi uprosited. Od B. rufus se liši mimo barvu kl. mnohem
užším lemem a sotva modrající duž. Mám doklady z celých Cech.

B. griseus Quél. (non Frost.). H. zelenavý. Velikost i tvar B.

scaber. Kl. matný, velmi mkký, šed okrový, rourky a ústi bíle. T.
na povrchu píjemn šed mrtnat zrnekatý, nesinatý, na ezu a

zranním trvale zelený. Kl. s blanitvm. dosti sir. lemem na okr.
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v li-tnatych teplých hájich kolem Roblína v ervenci 1920 sbíral p. Fr.

Fcchiiicr. Od B. scaher nápadným zelenánim lehce rozeznatelný. Blanitým
lemem více se blíží k ped. a jest snad jen jeho plemenem. Zrneka na t. jsou
daleko jemnjší než u B. scabcr a i!, nifus. Balaillc klade jej neprávem co

odrdu k B. scabcr. Patrn jej neznal.

B. rugosus Fr. 1815. II. habrový neb vrásitý. Jako B. scaber,

ale kl'. tužší, na povrchu hladký, temn kaštano\' hndý, janíkovit
svraskalý, t. v mktdi dosti napuchlý, pak válcovitý, Jirubc sitnat

šebernatý a hruhc tmav zrnit šiipiiikatý. ]')xv/.. na ezu rychle

erná, \\vtr. 13
—

15 /i.

Roste zpravidla pod habry po celých echách hojn. \' mládí se dosti po-

dobá h.ibu obecnému. Kl. za sucha lehce rozpukává. L' lidu sluje »koza,

kozák erný nebo habrový«. Jest stejn chutný jako kozák bezový.

B. rufus Schaeff. 1763 (B. aurantiacus Bull.), il. osyník, keme-
ná. Kl. 6—20 cm v pr., tlust mkce mas., v mládí kulatý, s pitisk-

lým ku t.. blanitým okrajem, pak polokulovit pravid. sklen., pak
sklen, rozlož., lysý, matný, <cihlov oranžový, v stáí s loupavou po-

kožkou. T. velmi dlouhý, až 3 cm ti., masitý, válcovitý, hrub sit-

natý a hrub šupinkatý. šupinky nejprv bílé, i)ak hndé. Rourky
bílé, ústí hustá, l:)ílá. Duž. v kl. na e/u nejprx' bílá, pak slab erve-

nající, pak hndnoucí, ko^ien erná, v t. dole modrozelená, pal>:

erná. Výtr. podlouhle vetenovité, 15
— 18 ,".

'

\^ždy pod osykami po celých echách v let hojný a co jedlá houba vše-

obecn sbíraný pod jménem. )-kemená, osyká,^ ervená«. Jasným cihlovým

zbarvením kl. jest zdaleka hned poznatelný. T. jest mnohem silnjší, mkcji
mas. než u B. scaber.

B. sanguinescens sp. n. Kozák krvavý. Zjev i velik. B. rufus a také

jako tento zvlášt v mládí na okr. kl. s šir. blanitým lemem, pilé-

hajícím k t. Ale: kl. na ])ovrchu syt temn kaštanov nachový (ni-

koliv jasn rumllkový nebo cihlový), na temeni trochu lesklý, t.

velmi hrub síovaný a hrubými ernými šupinkami posázený (jako

u ped.), zranním a na ezu rychle a trvale krvavé ervený.

V ervenci 1020 na Pražském trhu ve velikém množství zárove s B. rufus,

od nhož se na první pohled ihned nápadn lisTl. líyl donesen z les u crn.

Kostelce. Jest nádhern zbarvená houba. Kl. bývá na temeni až erný. B. du-

riusculus Kalchbr. klade BataiUc jako odrdu k B. rufus a praví, že má t.

ervenající, ale originální popis autorv popisuje zcela urit jinou houbu. Tak

na p. jest kl. >;all)o-fusce?cens subcastaneus viscidus«. V>. duriusculus uvádí

se ze Slavon.';ka pod osykami. — Náš B. sanguinescens pinesl pak na pf»dzim

1920 p. Fcchtner od Bezových Ilor, kdež rošt pod bízami!

B. nigrescens Róze et Rich. (B. luteoporus Bouchinot, Bull. Soc.

Myc. HJ04, \'elenovskyi Smotlacha 1. c). //. ernavý. Zjev i velik.

701



B. scaber, kl. iiiatný, sniutn okrový, na <ikr. lic/. lemu. Kou. a ústí

jasn liitc. Duž. kk bílá, na ezu /volna l)led ržová. T. sotva

sítnatý, pejemn šed zrnekatý, dole zranním slab zelenající, pak
hndnoucí, osléz celá houba zerná.

\' listii;itvch lesicli v tcplejšicli ix>l(>liách vzácné. Snicjtlaclia uvú li stano-

viska: Hradec Král., Vysoká n. !.., Borck. Žernov u Holic, Chvojno. Chlumec

n. C, Poíany. Já [lak obdržel doklady: Petín v Praze, Radotín, Karlštejn,

Zbraslav (R), Roblin (Fchtr, hojn), Jevany (K), Poíany (Zvára, Vlek,

hojn), Ml. I)olcslav (Knor), Babice (Zv.), Jabkenice fŠtcp.), Chlumec n. C.

(R). — Žlutými rouikami velmi význaný a od B. scaber (k nmuž jej co var.

nepraven; klade Bataille) jist rozdílný druh. Znám byl posud z Francie. —
U Cernošic v listnáích sbíral p. Zvára odrdu (var. Zvarce m.) s kl. hnd
žlutavým, uprc.sted hnd tmavším, s rour. a ústími neist okrov žlutými,

s t. pod kl. rýhovaným, na basi koenovit zteneným. Výtr. hndavé 20 f*.

Xa jílovité pud v lese u Lískovic (u Hoic) v srpnu 1920 a 1921 sbírala

si. .1/. Charvátová zevnjškem podobnou houbu s kl. temn matn okrov hn-

dým, sametovým, rour. a x'istími citrónov žlutými, s t. bled nažloutlým,

pevn solidním, na povrchu sotva rýhovaným a nesítnatým (hladkým), pejemn
hnd pitiskle šupinkatA'm, na ezu jasn syt rumlkov ervenajícím, posléz

erná jícim, duž. v kl. nažloutlou, na ezu slab ervenající — ervenání t.

jest nápadné a intensivní. Snad jest to dobrý druh, který teba dále sledovati

(var. cinr.abarini>s m.).

B) Rourky a jich ústí žluté nho ervené. Kl. bez závoje.

a) T. íilízovit napuchlým bledý, žlutý uch Jiiidý. Rour. 11 t.

vykrojené, t. volný. Ústí rour. žluté.

«) Duž. bílá, na vzduchu se nemnící.

B. bulbosus Schaeff. 1763 (B. edulis Pers., Bull. a j., 15. esculentus

Pers.). H. obecný nebo hlíznatý. Kl. 6— 15 cm v pr., dosti ztuha

mas., pravid. sklen., pak rozlož., matný, svtle až temn kaštanov

hndý, asto ojínný, s pokožkou jen v stáí trochu loupavou, s duž.

bílou nemnilvou, sladkou, pod pokožkou naervenalou. T. na-

puchlý, v stáí uvnit houbovitý, zevn ryšavý, až do poloviny oste

vyniklou jemnou síkou znaený. Rour. a ústí žluté, ústí v mládí

bílá, drobná, okrouhlá. Výtr. válcov. vetenovité, žluté, 15
—

17 »'.

\' celých Cechách z rovin až do hor obecný, akoliv dává pednost drsnj-

ším, vlhkým polohám. Žije v symbiope hlavn se smrkem a proto hlavn se vy-

skj-iá v mechu, tráv a jehlií v smrinách. Jest nejhledanjší jedlou houbou a

piváží se v množství na Pražský trh. \'' chránných vlhkých polohách dosahuje

nkdy velikých rozmr (až 2 kg). V stáí zmkne a tu za horkých dn líbezn

d<^ dálky voní. U lidu sluje »hib, híbek, tvrzík«. Mladé, pod mechem ješt

ukryté, bledé híbky se nakládají do octa.

B. reticulatus Schaeff. 1763 (Bol. edulis var. reticul. Schaeff.).

H. dubák. Jako ped., ale kl. šedav okrový nebo smutn šedohn-
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davy, matný, s duž. biloii, nemnlivou, pod pokožkou bílou. Sít na t.

celé velmi oste vyni^klá s políky velikými hranatými. Ústi rour.

v mládí bílé, pak žlutavé. T. šedav nahndlý, hlízovit napuchlý,

krátký.

Význaný v listnatých hájích, hlavn v nižších, teplých polohách. Tak vše-

obecn v celém okolí Pražském, v Polabí, v Stedohoí, na Slánsku a Lounsku.

Miluje zvlášt dubiny a habiny a pone se vždy objevovati již v kvtnu a

ervnu. V buinách má kl. temnji kaštanový, hrbolat svraskalý, t. neobyejn
hrub vynikle sitnatý, skoro žebernatý. Lid nazývá jej »dubák« a stejn hojn
se na trh dováží, ale snadno erviví.

B. lucídus &p. n. //. lesklý. Kl. 5
— 10 cm v (pr., tlust ale mkce

mas., pravid. slklen.. s duž. pod pokožkou ist hilou, na povrchu

leskle šedohndavý. T. zdélí pr. kl., sotva k dolejšku ztluštlý,

svtle hndavý, pokryý velice hustou, málo vyniklou šití z malin-

kých polygonalnich políek. Rour. a ústí nápadn zlatožhité, velíce

husté, mahké, hranaté, nestejn velké. Rour. zdélí duž., od t. hlu-

boce odsedlé. Duž. bílá, na vzduchu nemnlívá. Výtr. dlouze válcov.

vetenovité, smutn okrov nažloutlé. 12— 14 /'.

V listnatých, suchých, teplých hájích v okolí Roblína na vápn ve spole-

nosti B. reticulatus v ervenci 1920. Jest sice píbuz. ped., ale liší se nápadn

žlutými rour. (jsou asi jako u B. subtonient.), lesklým šedohndým kl., málo

ztluStlým t. a mnohem hustší, jemnou sítí. B. reticulatus má rour. a ústí

dlouho bílé a konen bled žluté a ústí vtší a nestejn velká. Myslím, že jest

B. lucidus obyvatelem pouze nejteplejších poloh v listnat. hájích.

B. edulis PjuII. 1781 i(B. aereus Gill.). H. jedlý nebo borový. Kl.

10—20 cm v pr., tlust a ztuha mas., s povrchem temn kaštanov

nebo nachov hndým, asto svraskalým a nkdy ojínným. T.

krátký, napuchlý, ryšav hndý, .í jemnou, hiistou sífkou. Duž. bílá,

pevná, pod pokožkou naervenalá, na vzduchu nemnlívá, ale v oct

trochu zelenající. Rour. a ústí husté, v mládí dlouho bílé, pak žluto-

zelenavé. Výtr. válcov. vetenov., 15
—

17."- hndavé. Duž. sladká.

Význaný pro suché, borové lesy (žije v symbiose s borovicí), proež od lidu

nazýván jest xborovák, borovík, borák«. Mnozí jej kladou jen jako odrdu

k B. bulbosus, ale souhlasím se Smotlachou, že radno jej oddlovati jako samo-

statný druh. V literatue se nkdy zamuje za B. aereus Bull., který ani do

tohoto píbuz. nepatí. Rostkov uvádí jej pod jménem B. aeneus.

B. vaccinus Fr. 181 5. H. kravský. Kl. 6—9 cm v pr., pravid. sklen.,

temn kaštanový, suchý, sametový, na okr. tupý, matný, neloupavý.

T. hlízovit napuchlý, hndý, pod kl. nažloutlý, hladký, matn sa-

metový. Duž. bílá, nemnlívá, pod pokožkou slab naržovlá. Rour.

a ústí dlouho bílé, pak hled žluté. Výtr. válcovité, žlutavé, 15 ^k.
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\ yhradné v buinách, tak v Brdech a umav r. 1919 sbíral dr. Kavina

(Cas. Miis. 1919). Sám jsem jej posud nevidl, ale dle všeho musí býti mnoho

podoben B. badius, jenž ale nemá ztluštlý tr. 1>. impolitus Fr jest dle Kaviny

totožný druh.

/i) Duž. žlutá, na ezu ukdy slab modrající.

B. regius Kruiiibh. 1832. //. královský. Kl. 8—20 cm v pr.. tlust

a tvrd mas., ploše sklen., suchý, hladký, ržový. T. 4—6 cm ti.,

málo dole ztluštlý, hladký, celý jemn žlut sítnatý, velmi tvrd

mas., solidní, sotva zdélí pr. kl. Rour. pehusté a jako t. jcLsn zlato-

žluté, u t. vykrojené, ústí zlatožlutá, nemnlivá. drobounká. Duži

sírožhitá, píjemn vonná, 11a ezu se nemnící, sladká. \'ýtr. ve-

tenovit tyinkovité, bledožluté, 12— 14 f.

V teplých listnat. hájích okolí Pražského v lét po deštích dosti hojný.

Také u Tábora (Bern.), Tebon (W), Ml. Boleslav (Knr), Lysá, Neratovice,

Chlumec n. C. l'odbrady. ^' lese nedaleko železniního tarasu, porostlého kj'-

vorem (Ceterach ofíicinarum) u Žloukovic u Kivoklátu (p. u. Vajs). Také na

Morav (Mack, Neuwirth). Pichází asto na Pražský trh pod jménem »hnbu

královského« a zvlášt draze jest placen. Jest to krásná a výborná jedlá houba.

Jako následující netrpí hmyzem.

B. aereus Bull 1791 (,B. aereus Frank, W. irrideus Rostk.").

H. panenský. Kl. 6— 15 cm v pr.. ipravid. sklen., skoro tvrd mas.,

hndošedavý nebo do olivová, hladký, jako ojínný, suchý. T.
kuželov. ztluštlý, pozdji skoro válcov., na basi v krátký koínek

prodlouž., žlutý, jen nkdy dole slabounce naržovl\', nejvýš tvrdý

a solidní, posléz na basi hndnoucí, až do poloviny pehustou, drob-

nou sítí žlutou pokrytý. Rour. nejprv krátké, nejvýš husté, pak
delší (i cm), u t. odsedlé, jako ústí zlatožluté, ústí malinká, okrou-

hlá, nemnlivá. Duž. velmi pevná, sladká, žlutá, nejprv na ezu sla-

bounce modrající, pak ervenající. A'ýtr. podlouhle válcov., bledo-

žluté, 10 /'.

\' listnatých i jehlinatých lesích na suchých, výslunných místech vyráží

z hloubky ze zem, objxejn v hnízdech nebo trsech. Ponvadž má mycelium

hluboko, vyráží i za suchého poasí. Jest sice po celých Cechách, hlavn v teplých

polohách rozšíen, ale není tak hojný jako hib obecný. Také na Morav a na

Slovensku. Pichází také na Pražský trh pod jménem »hib kamenný nebo pa-

nenský* a jest co lahdka velice vážen.

B. Fechtneri sp. n. H. Pechtneruv. Kompaktn, tvrd mas. (jako

ped.). Kl. G— 14 cm v pr., pravid. sklen., tlust mas., úpln hladký

a lysý (nesametový), svtle okrov nasedly, bílou jinovatkou na-

dechlý a radiáln tmavými žilkami pejemn žíhaný. Rour. od t.

odsedlé. pehusté a jako drobounká ústí krásn žluté, ale pomaká-
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11ÍI1! okanLŽit :::clciioii}o<lrc. T. Krátký, siln hlíznvit napuchlý,

pevný, solidní, od dola do polo\'iny ržov nadechlý, nahoe clato-

Miitý, a.š do poloviny ostrou, hustou sítí zdobený. Duž. kl. i t. dato-

šhitá, na ezu okamžit intensivn modrá (jako u B. erythropus a

luridus,), ale za chvilku znova žlutá, sladká, v t. na basi erven
mramorovaná. Xýir. ellipf., k basi šikmo stáž., žlutavé, 7

— 10 ^(.

V teplých hájícl-i (vápno) n Roblína co rok pináší p. Fr. Feclihicr, pilný

mj sbratel hub. Jest nejvíce píbuz. a podob. B. aereus a B. calopus. Od

prvého se liší barvou kl., silným modráním, od druhého barvou kl.. silným

modráním a nikoliv rudým t. Fries praví o B. calopus: »pileo impolito, subto-

mentoso, olivaceo, štípíte undique apiceve coccineo«.

B. fuscoroseus Smotl. 1910. H. riižovník. Kl. 10—20 cm v pr.,

tlust mkce mas., polokuL, pak sklen., hndý s nádechem ržovým,
v stáí okrov na temeni pobledlý, trochu slizký. T. dole siln hlizov.

napuchlý, nahoru kuželovit zten., nejvýš pevn elast., dole až 4 cm

ti., celý žlutý, se žlutou duž., nahoe ^^ pejemuou, bledou sífkou.

Rour. hlubokým tihlem odsedlé, jako' pedrobná ústí jasn žlut,

pomakáním rycJile modrozeleué. Duž. kl. bložlutavá, na ezu

ryclde modrající, mírná. Výtr. podlouhle válcov., žlut, nestejn vel.,

vtšinou 8— 10/1. ale nkteré také 12— 15 /(.

V dubinách u Peruce v srpnu 1920 sbíral p. . O. Rcisner. Poprvé jej

sbíral a popsal autor u Žernova u Holic (pod duby). U Roblína kadý rok (Fchr,

Žvára). Správn jej klade autor k B. aereus Bull. a B. regius Krombh., od nichž

s,-; liší pedevším znaným a rj^chlým modráním a tlupí hlízovitým t. Nkde
jsem také vidl, že žlutá ústí nabíhají slab oranžov. Od B. pachypus a B. ca-

lopus liší se neerveným t. Kl. v stáí nádech ržový ztrácí. Jest jedlý a sbírá

se. — B. macrocephalus Leuba z-e Švýcar jest blízce píbuzný.

B. Obsonium Paulet (Fr.V (B. leoninus Pers., B. buxeus Rostk.,

Smotl. 1. c. str. 45.) //. skvrnitý. Statný, pevn mas. (jako B. aereus),

kl. 8— 15 cm v pr., pravid. sklen., sz'tle okrov nahndlý, lysý, dosti

hrub rugosn jamkoT>itý. T. skoro delší pr. kl., napuchlý lysý, blo-

žlutavý, nahoe žlutý, sem tam nepatrn rtižov nadechlý, úpln bez

Sít, nahoe jemn zrnitý, dole podél vrásitý, s duž. bled žlutavou.

Rour. odsedlé, ústí drobounká, okrouhlá, pehustá, sirov žlutá. Duž.

kl. blavá, na ezu nemnlivá, sladká. Výtr. podlouhle ellipt., k basi

šikmo stáž., 8— 10 ^t.

y listnatém lese u Libochoviek u Slaného v ervnu 1921 sbíral p. Fecht-

ner, u Karlštejna (Smotl.). Popis zde uvedený jest dle pírody sestaven. Celkem

dosti dobe odpovídá diagnose originální i Friesov. \'ýznaný jest tento druh

nedostatkem síky, >žlutostí rour. a ústí, ímž adí se k B. aereus. Tento ze

stední Evropy vzácn kdy udávaný druh popsal a vyobrazil z ech poprvé

Krombholz. Novji sbíral jej ast ji p. Zvára u Chrast.
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li. traiírans \'itUul. Funií. mang-. I li. xanthoporus Krombh.).

//. i'()í;hv. K1. (i—i2cnivpr., sklen., pak rozlož., olivov neb i šed-

Imdý. T. krátký, tlustý, dole zúž., asto sploštlý, bez síky nebo

se sikou nezetelnou. Rour. krátké, žluté, ku t. pipojené, s ústím

dosti šir. okrouhlým. 1 )už. tuhá, jemná, bledožlutá, nemnlivá,

chutná. \'ýtr. válcov. ellipt.. i i ."•

\' listnat. lesich na hlinitých pdich, na Kopci u sv. Jaiia u Vysoké n. L.

u Král. Jlr. (Smotl.). Pro ech}- uvádí poprvé Krombh. Jest jedlý. — Zde

mcdcný popis pijal jsem doslovn od Smotlachy. Mn tmto hib posud do

rukou nepišel. Popis u Friese jest nedostatený a podezelý (»pileo subtomen-

toirO, fuscoumbrino, stipite valido, laevi, luteolo rubroque variegato, poris luteis,

virescentibus; caro lutea, nunc imniutabilis, nunc virescens 1. coerulescens,

dcmum rubescens«). Ricken uvádí: »Hut braun, ófter purpurngefleckt oder

gerandet, fast fílzig. Stiel gelbrot, bunt, glatt. Rohren gelbgriinlich, halbfreí.«

Michael jej vyobrazuje. Jest bezpochyby pochybný druh, z té také píiny jej

Batiiilli' ve své monografii vynechal.

B. aestivalis Fr. 1815 ( Ix vitellinus Pers.). H. letní. Kl. až 20 cm
\' ])r., sklen., tuhý, tlust mas., hladký, bílý, šed ojínný, po doteku

tmavý, v stáí bložlutavý. T. solidní, napuchlý, velice ti., siro-

žlutý, teprv pozdji síkovaný. Rour. pipojené, velmi krátké, ústí

drobná, jemná, lntá. Duž. sirolutá, pi porušení zvlášt ve stáí

stejn jako rour. modrající.

Zvlášt pod hloh( vými kei (odtud sluje také ^>niodrákem hlohovým«).
\' listn. hájích a jcdlinách v lét. U Král. Hradce a u Radotína (Smotl.).

U Heman. Mstce pod duby cc rok hojn (Zvára). Jest jedlý a chutný. —
Uvedená zde diagnosa jest ze Smotlachy (1. c). Sám drah ten neznám. Fries

o nm píše: píleo laevi, glabro, albido, stipite crassissimo, bulboso, laevi, glabro,

ílavido, poris minutis, luteis; caro intern lutea, superne alba, in stipitis basi

rubens«. V Anglii a Švédsku prý jest hojný. Ricken uvádí jej také z Nmecka
(»in sandigen Gehólzen und auf Heideplátzen«). Baiaille jej ku podivu adí

jako varietu k B. edulis.

B. suspeictus Kromljh. 1846. H. podezelý. ^Masitý, veliký hib,

zjevu B. Satanáš. Kl. 10—20 cm, pravid. sklen., tlust a dosti mkce
mas., šedohlarý až naokrovlý, zvlášt v mládí jako ojínný, v stáí

za vlhka dosti slizký. Rour. velmi dl. (i— 1>4 cm) jakož i ústí

bledavé žluté, v stáí celetioliité. pomakáním rychle celené mo-

dravé, u t. hluljoce odsedlé a jako jemná síka na t. sbíhavé. T.
solidní, dole siln napuchlý, 4—5 cm ti., hladký, matný, jen v ho-

ejší ásti proídlou, peútlou, snadno mizící síkou znaený, nahoe
hled žlutý, dole hledavý až nasedly, v stáí místy zelen nabhlý,
nahoe sem tam nkdy ržov nadechlý. Duž. v t. í kl. hílá, na

ezu rychle modrající, ale brzo se znovu odbarvující, chuti nepí-
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jemn nahofklc, siln aromatická. \'.vtr. /.hu, válcov. elUipt..

10— 12 u.

Pod lipami v Žchušickém parku v lét ka/.dy rok (Maximovi, 1920).

Popis Krombholzv (iosti dobe se shoduje a také Smotlachv (str. 54). Srno-

tlachá jej sbír;;l v dubiné u HoHc. U Lískovic u Hoic r. 1920 sbírala si. Ciiar-

vátová. Jest to jist dobrý, samostatný druh z píbuz. dílem B. pachj'pus, dílem

B. aereus Bull. Snad jest stejný s B. amarus Pers. — Duž. nad rourkami v ki.

po odloupnuti zvolna zervená.

b) T. hlízovité napuchlý, erven zbarvený. Rour. n tr. zkrá-

cené, ústi ervená. Duž. na ezu .<;iíu worirá.

B. luridus Schaeff. 1763 (I), rulieniarius lUill.). //. inodrák. Kl.

8— 1 8 cm v pr., polokulovit siklen., pak sklen, rozlož., sametov

plstnatý, tmav šedohndý a/, hndý. Rour. žlut, ústí drobounká,

hustá, ervená, u t. zkrácen rour., ])i doteku 'rychle modrozelen.

T. 4—5 cm ti., soliidni. pevn mas., dole bichatý. krvaz' ervený,
nahoe žlutavý, ostrou sítí do poloviny zdobený. Duž. v kl. i t.

sírožlufá, pevná, na ezu- okamžit syt modrá, nad rour. žlulá. \'ýtr.

podkmhle válcov., 15
— 18 ,".

A'e vlhkých lesích všeho druhu, hlavn v tráv na lesních cestách nebo

u kraj lesních, asto v olšinách po celých Cechách hojn za letních dešfii. Sbírá

se všeobecn co jedlý a výborný hib pod jménem »sametáek, modrák, ková,

kolodj«. Poznámky o jeho jedovatosti v nkterých knihách jsou naprosto fa-

lešné. Vaením zblá a modrou barvu ztrácí. Smotlacha má úpln pravdu, že se

druh tento nejen s 15. erythropus, ale i s jinými v knihách pomíchává. Skoro

neuvitelné jest, že Ricken a Fries praví, že B. erythropus mní se na tomže

stanovisku v B. luridus. — V písitých borech Polabských, v teplých hájích

okolí pražského a i jinde po echách jest rozšíeno plemeno, jež Bezdk nazval

B. erythroteron. Zvlášt rád rostává pod lipami. Tento má kl. bledší, žlutav

olivový, nkdy ržov nadechlý (ale také hndý), s ústím rour. oranžovým,

t. mén nachovým, síti zvlášt hrubou, dol jako žebra sbíhající zdobeným.

Duž. jest spíše bledá než žlutá, na ezu nejprv ervená a pak slab modrá až

zelená, nad rourkami jest ervená, v t. blavá, v dolejší ásti ervená. B. lu-

ridus u Bataillea jest urit B. erythroteron. B. cnientus \'enturi, s kterým jej

Bezdk chtl porovnávati, jest pochybný druh, z Itálie popsaný.

V jedlovém lese ti Cechtic u Lede sbíral v srpnu 1020 p. u. Mclzer po-

divuhodný hib z tohoto píbuz., s kl. také temn hndým, sametovým, s duž.

v kl. a t. ("nahoe) žlutou, ale na ezu rychle vínov ervenající, pak na ta

šedav žlutavý fnikdy nemodrající). Duž. v dolejší ásti t. ervenohndá. T.
skoro celý nachový, bez síttky, s ústím rour. cihlovými. Snad má podobnost

v B. rtibeolarius Pers. Nech prozatím sluje B. Melzeri m.

B. erythropus Pers. 1801. //. rudonohý i kolodj. Zjev i konsi-

stence ped., kl. až 20 cm v pr., velmi tlust mas. ( i
—2 cm), sa)n,'-

tov hndý, v stáí kaštanov hndý a lysý. Kou. žlut, pak dl. (až
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_> cm), lehce se odlii.pujicí, ústi okniuhlá, tlrubná. tcnin nachová,

n»ur. u t. /.aoblen volné. T. solidní, velmi pevný, mírn napuchlý,

kratší i>r. kl.. 4
—O cm ti., crvenohndý, hust erven zrnekatý,

bez sít. Duž. na ezu a pod rour. krásné liitá, rychle zelenomodrá,

za nedlouho ale znovu blednoucí, v t. zvlášt zlatožlutá, šavnatá a

jakoby slizká. Yýtr. dlouze vetenovité, žluté, 17
—20,". Chuti mírn.

\'c vllik\'ch lesích všeho druhu, lilavn ve vlhké tráv a mechu po celých

Cechách všude za deš hojný. Jde zvlášt vysoko do hor pohraniných, tak jest

rozšíen všeobecn v Šumav a Krkonoších. Jct jedlý a od lidu se namnoze

od pedešlého nerozeznává. Podle nedostatku sítky na t. se od nho ale vždycky

lehce liší, a jest mu docela podoben. — Zdali Persoon myslel naši zde popsanou

houbu, nevím, poznámka u nho »caro sanguineorubra« by tomu nasvdovala.

Ale zdá se mn, že B. lupinus Fr., B. rubeolarius Pers. a B. erythropus Pers.

mykologové v rzném smyslu pojímají. B. lupinus jest na p. u Bataillea co

.synonym B. erytliropus. Jiní (líicken) jej kladou k B. Satanáš.

B. Satanáš J.enz 1831. Kronibliolz tab. 38. //. satan. Statný, mkce
mas., kl. až 20 cm v pr., pravid. ploše siklen., úpln hladký, za dešt

slizký, 7' mládí špinav bílý (nikdy s hndým odstínem!), v stáí

nkdv svtle kožovv, s duž. velmi tlustou, daleko tlnstší nc rour.,

špinav blavoii, nad rour. nejprv žlutavou, pak zvulna šmolkov

modrající, konen znovu odbarvující. Duž. v t. blavá, na basi* a

nahoe žlutavá, ale zde slab zelenající a modrající. Rour. u t. málo

zkrácen, sotva odsedl, žlutavé, ústí drobounká, oranžov cihlová,

pomakáním trochu zelenající až modrající. T. neobyejn pevný.

tvrdý, krátký, 5
—6 cm ti., siln napuchlý, v celé hoejší polovin

bled pleový a nažloutlý, v dolejší karmínov nadechlý, ale v stáí

skoro celý nažloutlý, v hoejší polovin hiistoii jemnou sítí zdobený.

A'ýtr. cllipt. až podlouhle ellipt., na temeni zaol)lené. k basi šikmo

stáž., bled žlutavé, 8— 10 /(. Chu nasládlá. Vn za erstva silná,

pryskyin houbová.

Význaný pro habrové a dubové háje v nejteplejších polohách Cech, hlavn

na vápn a opuce, v ervenci a srpnu. A'šeobecn v okolí Karlštejna, Berouna,

sv. Ivana, Radotína, sv. Prokopa, Dušníky, Slané, Peruc, Chlumec n. C, Louny,
Kr. Hradec, Ml. Boleslav, Štnovice u Plzn (Tyttl), Žehušice (Mx"), na Aíorav

(Mack), u Mohelna (Dvoák). Jsem pesvden, že v jehlinaitém pásmu na ke-
menitém podkladu a žulách nikde neroste a že to, co se odtud v rzných myko-
logiích uvádí, jsou formy s pobledlým kl. B. luridus nebo B. erythropus, tak

jmenovit údaje z Nmecka. Vyobrazení v cit. díle Krombholzov není úpln
správné, nebot i. ncnt nikdy temn rud nachový. Pravý Karlštejnský B. Sa-

tanáš má vždy bílý, lysý kl. a sotva bled karmínov nabhlý ten. Zde uvedená

diagnosa jest práv dle Karlštejnských hub sestavena. Soud dle drobnosti a

tvaru výtrus a pevnosti ten, myslím, že B. .Satanáš (náš) nepatí ani do okruhu

B. luridus, nýbrž poblíž B. olivaceus. Ze spor, vedených mezi nmeckými
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mjkoldgy. co B. Satanáš jest, jsem pesvden, že nikdo z nicli pravý B. Satanáš

ani nezná.

Rovnž i u nás velké iiádky se o tom vedly, je-li B. Satanáš jedovatý, r.idé

v okolí Herouna a Karlštejna jej všeobecn jedí a sami jsme jej v l)otan. ústav

jedli. L' Karlštejna mu íkají »jenerál«, ale v nkterých krajinách sluje také

»bliják«, což by na jeho jedovatosi poukazovalo. Vc má se asi tak: syrová

anebo nedobe uvaená nebo udušená houba psobí prudké a bolestné dávení

(jež Lenz líí), ale uvaena dokonale jest neškodná, ano dokonce chutná houba.

Mnozí konali pokusy, že požili kousky v stavu syrovém. A tu se dostavilo

vždycky prudké dáveni, a to po dlouhé dob. Ze "by se jím mcjhlo pivoditi

smirtelné otráveni pochybuji velice.

B. purpureus Fr. 1815. H. nachový. Velmi kompaktn mas., statný

asi jako B. Satanáš. Kl. 10—25 cm v pr., tlust mas., sklen, rozlož.,

lysý, hladký, lesklý, masové ervený. Rour. od t. oddlené, krátké,

jemné, úzké, syté žluté, ústi pemalinká, okrouhlá, temné nachová.

T. hlizovit napuchlý, 5
—

7 cm ti., elast. tvrdý, v mládí žlutý,

v stái nahoe nachový a husté drobné sífkovaný, dole masové er-

vený. Duž. syté zlatožlutá, na vzduchu rychle modrající, nad rour-

kami v kl. rovnž žlutá, v t. na basi masov ervená. \^'tr. po-

dlouhle válcOV., TO 13 [t.

V teplých hstnatých lesích, hlavn v dubinách v lét, ale vzácné. V dubin

na Plechái u Mnichovíc.v ervenci co rok, Hradec Král. (Smotl.), Chlumec

n. C, (R), Rychmbark (Zvára), Lískovíce u Hoic, v dubinách (Charvátová),

v oboe Kerské u Poían (Vlek), elákovice, Lysá. Na venkov mu íkají

»erveák«. Jc^t náš nejkrásnjší hib. ,

c) T. hlízovit napuchlý, žlutý nebo bledý, více mén ervené

nabéhlý, sítnatý. Rour. k t. piros,tlé, žluté, tistí žlutá.

B. pachypus Fr. 1815. //. kíšf. Statný, veliký, mas., kl. až 20 cm

V pr., tlust mas., pravid. sklen., lysý, kozov šedý neb hndý, s duž.

na ezu neist blavou, mírn modrající, nad rour. žlutou. Rour.

nepíliš dl., žluté, u t. zkrácené a zvolna na t. sbíhavé, ústí drobná,

okrouhlá, žlutá, pomakáním modrající a zelenající. T. dole málo

ztluštlý (3
—4 cm ti.), tvrd solidní, celý krásné krvavé ervený, jen

nahoe žlutý, dole posíéz ernavý, až do poloviny s jemnou velkookou

síti. Duž. slab nahoklá, ale povrch kl. velíce hoký. Yýtv. veten.

válcov
,
bled žluté, veHké, 15

— 18 /'.

V lesích jehlin. i listnatých, také ve smrínách po celých Cechách i na

Morav (Mack). V hájích u Prahy a Karlštejna hojn, na Plzesku (Tyttl),

Chotbo, .Šumava, Svtlá n. S. (K), Jevany, Cern. Kostelec, Kivoklát (Sm.),

Hradec Král. (Sm.), Strašíce, Píbram, Bez. Hory (Fchr), Slané (Fchr.),

J. Hradec, Polná, Rumburk (Neu.). Podle nachového t., žlutých rour. a od-

porné hokosti snadno se poznává. Lidé jej nesbíraji :i také jako »bliják':<

oznaují.
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B. calopus l'ers. 1821. //. ervenka. Statný, kompaktn mas..

peci, jxxlobný. Kl. 15
—

2^ cm, tlust mas., sklen, rozlož., olivový,

olivov šedý neb hndavý, ale hlavn na temeni erven nadechlý,

nad rour. žlutý, pak ale modrající, ano i ervenající. Rour. dosti dl.

(1
— i^. cm), žlut, ústí líitá, porušením zelenající. T. mohutný,

pevný, solidní, dole mírn napuchlý, celý rudé nachov ervený, na-

hoe jemn sítnatý. uvnit temné a ern nachov krvavý. Sifka

nahoe bledá neb i ervená, v rour. pecházející. Duž. bledá, na

vzduchu modrající, sladká. \'ýtr. válcov. vetenov., syt žluté,

14— 16 fi.

y listnatjxh lesích (habiny, dubiny), ale také v jedlinách, v lét do pod-

zima, ale celkem ídce. Kolem Roblína a Moin, Libochoviky (Fchr.), Hradce

Klál. (.Sm.), u Tábora (Bernard), v dubinách u Jevan, íany, Lysá. Celkem

se ped. dosti podobá, ale vtší erveností a nehokostí se liší.

Siiiotlccha uvádí ješt za ped. druhem ve své monografii B. diilcis Persoon

1821 (h. nedotrpký), který z Cech uvádí Krombholz a autor jmenovaný popisuje

od Karlštejna. Praví o i^m, že má kl. oliv. hndý, ústí rour. zlatožlutá, velká,

t. nahoe žlutý, dole olivov hndý, s hvistou sítí. duž. bledožlutou, na ezu

ervenou neb modrou, chuti odporné, nejprv sladké, pozdji hoké. (To jest

vlastn opsáno z Krombholze). — Tento druh jest jist pochybný. Bataille jej

do své monografie ani nepijal a také Ricken se o nm nezmiuje. Fries jej

chce dokonce srovnávati s B. impolitus. «

B. clivactius Schaeff. lyf^T, (B. tesselatus Rostk.^. H. olivový nebo

hoký. Velikost a tvar asi malého híbku, kompaktní a tvrd mas.

Kl. 4—6 cm v pr., nejprv sklen, a na okr. asto vroubkovaný a

podvin., ostrý, velmi tvrd mas., na povrchu olivový neb olivov

hndý, s duž. špinav blavou. na ezu málo sice. ale rychle modra-

jící. T. 5
—

7 cm vys., mírn napuchlý, nejvýš tvrdý, solidní, nahoe

žlutý, dole ervený, útle síkovaný, s ervenými tekami a skvrnami,
s duž. žlutou a modrající. Rour. ostrým úhlem odsedlé. husté.

krátké, žluté, ústí pemalinká, špinavé žlutavá. Voní píjemné
chvojí a chutná velice hoce. Výtr. válcov. ellipt.. bled žluté. 12 až

14." Není jedovatý.
V lesích jedlových, smíšených, hlavn ale buinách po celé Icto a všude

hojn rozšíen. Od B. pachypus i B. calopus svou drobností, teném tvrdým,

uprosted jasn erveným, nahoe žlutým a útle síkovaným ihned rozdílný.

B. lapideiis sp. n. //. kamenný. Podobný a stejn velký jako ped.,

jemuž snad stojí nejblíže. Kl. 4—6 cm v pr.. ztuha a tlust mas.,
v mládí kulatý, pak pravid. sklen., hndý až olivový, matný, suchý,

neloupavý, s duž. na ezu bílou, nebarvící se, sladkou. T. sotva

zdélí pr. kl., asi 2 cm ti., k basi zúžený, petvrdý, úplné hladký (bez

sít a teek), nahoe bélav žlutavý, dole nahnédlý. s duž. bílou.
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Rour. bled žluté, zdélí duž. kl., od t. odsedlé, ústí malinká, okrou-

hlá, bledav našloiitla, pomakáním slabounce zelenavá. \'oní pí-

jemn chvojí. Výtr. vetenovité, slab nažloutlé, u— 14 /'.

V starých smíšených lesích ve Vídrholci u Bchovic v srpnu každý rok.

Jest to vlastn druh, který se do žádné skupiny dobe nehodí. Postavil jsem jej

sem, protože má nejvtší podobnost s ped. Nejnápadnjším jest hladký ten.

jenž jest jako kámen tvrdý, ani v prstech se smáknouti nedá.

S) T. nehlísnatý, válcovitý, rourky ku t. pirostlé, žluté,

okrové nebo hndavé, kl. na povrchu slizký, hladký, asto

dokonale loupavý.

B, badius Fr. 1821. H. hncdý. Kl. 4—6 cm v pr., pravid. sklen..

v mládí skoro kul., temné kaštanové hnédý, suchý, matné sametový,

neloupavý, posléz olysalý, s duž. pevnou, na ezu bílou, zvolna slab

modrající. T. zdélí pr. kl., slab uprosted napuchlý nebo i stejno-

mrn válcov., dole koenovit zúž., nahoe bledý, uesífnatý, podél

ídce vrásitý, hnédavými stroupky jakoby sametový. Rour. od t.

odsedlé, zdélí duž. kl., žlutavé, ústí drobná, bélavé žlutavá, hranatá,

pomalkáním rychle zelenající a bledé modrající. Výtr. vetenov.

válcov., žlutavé, 12— 14."- Duž. sladká, ])íjemn aromatická, pry-

skyiná.
\' lesích všeho druhu, v stínu a vlhku, v mechu a humusu po celé léto,

v celých Cechách všude obecný. Duž. nad rour. bílá, pod pokožkou ervená. Jest

lehce poznatelný druh menších rozmr. Znamenitá, dobrá houba. Sbírá se

í od lidu všeobecn. Sluje »poddoubník, podborovník«. Kl. jest v mládí úzce

na okr. podvinutý.

B. psetidobadius sp. n. //. nepravý. VeLikostí i podobou tipln jako

ped., ale kl. svétle kaštanový, skoro ervenohnédý, velice slizký,

s dokonale až k temeni loupavou pokožkou, pod pokožkou naerve-

nale hndavý. T. neztluštlý, nahoe žlutavý, ostatn bled hndý
nebo ervenohnédý, podél hrub sítnat vráskovaný, úplné lysý.

Ústí rour. syté žlutá, pomakáním velmi modrající, ponkud vtší.

\'ýtr. úzce válcov. vetenovité, 14
— 16^1 (užší než u ped.).

Ve vlhkém mechu v borových lesích u Jiren ve spolenosti B. badius.

k nmuž nedlal pechod, dosti hojn (8, 1919, 1921). V lesích u Bez. Hor

v íjnu 1920 sbíral p. Fechtner. — Jsem pesvden, že jest to od ped. roz-

dílný druh. Co jest to B. badius var. glutinosus Krombh., nelze z nedostatené

diagnosy souditi. B. viscosus Vent. z tohoto píbuz. má také loupavou pokožku,

ale t. nahoe ervený, dole hndý.

B. rubellus Ouél. 1888. II. ervený. Kl. pravid. sklen., 3—6 cm

v pr., matný, sametový, krásné krvavé nachový, ale trochu jako se

smutným lilákovým odstínem, v stáí na temeni skoro ertrý, nikdy
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/.pukány. \)oá nelcupanou pukožkoii ervený. Rour. i ústi cifro-

lutr. pomaikánUn zelenající. T. i
— lY- cm ti., tuhý, solidní,

i;c.M pr. kl.. válcovitý, na basi ztenený a zakivený, podél hrub

žebcrtiatý, nachový jako kl., matnc sametový, pomakáním hnd-

noucí, pod kl. žlutý. Duž. v kl. na ezu nejprv bledé žlutá, pak po-

malu slabé modrající, v t. žlutá. \'ýtr. vetenovité. 12— 15 «. Jedlý,

cimtný.

Zpravidla pod lislnatymi stromy, hlavn duby, vždy v houfech, všude

vzácn, od ervence do záí. U ^Inichovic a Ondejova každý rok na více

místech, Chlumec n. C. (R), v Kersku u Poían (Smotl.), Ces. Brod (Smotl.).

Krásný a ihned nápadný nemnlivý druh, jenž ani s pedešlými ani s B. subto-

ment. a lí. chrysenteron nemže býti spojován. Rourky jsou u t. ostrým úhlem

c>dsedlé, ústí mnohem menši než u B. chrysent. T. jest bez sífky, ale hrub

podél žebernat rýhován. V mládí jest kl. pravideln sklen, a krásn tmav
nachov sametový, duž. v mládí v t. žlutá, v kl. blav žlutavá, málo a zvolna

m.odrající. Ziie dle všeho v symbiose s dubem.

B. spadiccTJS Schaeff. 1770. ÍViz Schroter. Schles.). H. osmahlý.

Zjevu a velik. B. subtomentosus nebo i ped., kl. 6— 10 cm v pr..

1
raviil. sklen., dosti mas., na p^ovrchu matné sametový, syté hnédý,

pod neloupavou pokožkou ervenohndý. nerozpukaný. Rour. a

ústí žluté, pomakáním nemnlivé. u t. trochu vykrojené, stejn

.^ir. jako u B. subtoment. T. i—2 cm ti., dole slabé vetenovit

ztluštlý, na basi -zten., podél hrub žebernatý, matn sametový,

dole hnédý, nahoe žlutý. Duž. v kl. hélavá, neménlivá. Výtr. ve-

tenov.. 12 ti.

V lesích, lilavn listnatých, velmi vzácné. Schroter udává jej ze Slezska,

já jej nkolikráte sbíral v dubin pod Pecnj'm u Ondejova. Pro jej Ricken

ve svém Vademecum vj-nechává, nemohu pochopiti. Smotlacha jej nesprávn
klade co synonym k B. badius Fr., jemuž vbec není píbuzen. Fries jej klade

za B. subtoment. a B. tomentosus Krombh. považuje za stejný. Také Bataille

staví jej za B. subtomentosus.

B. pipcTatus Bull. 1790. (B. ferruginatus Batsch.) H. peprný.
Menší druh. asto .po nkolika v trsech, kl. 2—6 cm v pr., nejprv

polokul.. pak ploše sklen., za dešt slizký, za sucha hladký, lesklý,

obyejn bled ojínný. Rour. pirostlé, skoro sbíhavé, rezav hndé,
ústí v mládí skoro éervenohnédá, velká, nestejné sir., hranatá. T.
tenký, válcov., vždy zahnutý, zdélí pr. kl., sotva i cm ti., velmi tuhý,

hndý, hladký, na basi žlutý. Duž. v kl. hnédožlutavá, peprná. Výtr.
úzce válcov. vetenov., bledžluté. 10— 14 .«.

\ lesích všeho druhu, hlavn v smrkových huštinách v lét za dešf všude
velmi obecná houba. Také po celé sev. polokouli domovem. Chu jest sice pe-
^'--'-r',, ale ne nepíjemná. Sbírá se a požívá pod jménem »peprník«. Sám jej
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liojn sbírám. — B. Pierrhugcsii Boud. (Francie) jest dle Bataillea jen

odrda.

B. bovinus L. 1755. (B. greg-arius Fl. Dan.. R. rnitis Pers.).

H. kravský. Kl. ploše sklen., 5
— 10 cm v pr., kozov žlutavý neb ple-

ov naržovlý, v prvním mládí na okr. úzce podvin. a fialový,

pak blavý, hladký, suchý lesklý, za vlhka slizký. T. zdélí pr. kl.,

I—i^ cm ti., žlutavý, ervenohnd sítnat žíhaný, válcov., ne-

ztluštlý. Rour. krátké, pirostlé a trochu sbíhavé, iistí dosti sir.,

hranatá, protáhlá a radiáln ádná, uvnit s nižšími pehrádkami.

špinav žlutavá, šedošlutavá, pozdji skoro nahndlá. Duž. slab na-

ervenale hled okrová, na ezu zvolna a slab modrající, píjemné,
ovocn pryskyiné vn. Výtr. válcov. ellipt., bledžluté, 10 ."

V lesích borových a i listnáích ve vlhkých strouhách, mokadlech, veso-

vinách, nkdy ve velkém množství jako nasetý, v lét a na podzim z rovin

až do hor všude velmi obecný. Jest dosti chutný, ale málo kdy se sbírá. U lidu

sluje »k]ouzek kravský, kravina, kravák«. \'aením zerná.

B. granulatus L. 1755. ( B. circinans Pers., B. lactifluus Wahl..

B. flavorufus Schaeff., B. inquinans, Schrad.). H. zrnitý. Kl. 3
—8

cm v pr., nejprv. kulov., pak sklen, rozlož., v mládí s úzce podvin.

okr., tlust, mkce mas., za sucha hladký, lesiklý, za vlhka ^ moc-

nou vrstvou slizu, s dokonale loupavou pokožkou, svtle žemlov

hndavý, s duž. máslov bílou, nemnlivou, píjemn pryskyin
Amonnou. T. válcov.. neztluštlý, tuhý, solidní, žlutavý, žlutavými

zrneky hust posetý. Rour. krátké, pirostlé, ústí bledžlufá, stejn

vel., hustá, drobná, hranatá, hust zrnekatá a v mládí kapky mlé-

né ronící. Závoj schází. Duž. v t. žlutá, nemnlivá. Výtr. válcov.,

nažloutlé, 6—7 /<.

Ve svtlých lesích všeho druhu, hlavn v tráv a vlhkém mechu na vlhkých

lesních cestách a lesních holinách, vždy v houfech, hlavn v lét po celých

Cechách. Význaný jest pro písité bory Polabské. Jest výborná, jedlá houba,

jmenovit do polévek. Na Pražském trhu oblíbený a známý pod jménem

^>klouzek, podmásník nebo másník«.

B. Bcudieri Quél. (B. collinitus Fr., B. fusipes Heufler, !>. pictilis

Ouél., B. Oudemansii Harts.). H. Boudieriiv. Zjev ped., ale trochu

statnjší a masitjší. Kl. 5
— 10 cm v ])r., tlust a vodnat mas., oble

sklen., hladký, velmi slizký, bílý, k okr. nkdy citrónov nažloutlý,

s pokožkou jen do polov. kl. loupavou, s duž. bílou, nemnlivou,

k rour. žlutou. Rour. krátké, k t. pirostlé a obloukovit dlouze sbí-

havé, žluté, ústí velká, nepravící, hranatá, uvnit teneji pehrádko-

vaná. T. válcov.. pevný, neztluštlý. i— 1/4 cm ti., asto zahnutý,

í>ílý, nkdy s nádechem slab ržoW-m. celý až nahoru posetý bra-

46 713



(Javhovitými šuf>i}íkawi barvy ervené neb Hlukové (tím strakatýV

s du/. špinav ervenohndavou, na basi žlutou. \'vtr. úzce válcov.,

citrónové, lo ,"• Jedlý, chutný.

V jehlin, lesich, hlavn smrkových sem tam po Cechách, ale ídce. Také

z Xt-mecka a Francie známý. íany, Hoice, Plostomice, Dobíš, evnice, Nová

Páka, Babice, Špiák na Šumav (Zubatý), Slatina u Král. Hradce, Písek,

Tábor, Jablonec n. N. (Neuw.).

B. ploraiis Roli. lUill. Soc. ]\lycol. 5, 169. H. (klouzek) voštinatý.

Kl. bez závoje, 8— 14 cm v pr., nízce sklen., tlust mkce mas., p>od

dokonale loupavou pokožkou blav žlutavý, ale místy trochu (hlav-

n na temeni) hndavý a trochu radiáln svraskalý, na povrchu nej-

výš slizký, temn šedohndý, tmavšími žilkami žíhaný, v mládí na

okr. úzce podvin. T. kratší pr. kl.. pevný, solidní, i—2 cm ti., vždy

zahnutý a k basi ztenený, bledé žlutý, hladký, celý hrubými, nacho-

vými zrnky strakatý. Rourky krátké, jako ústí žluté, pomakáním ne-

mnlivé, na t. pirostlé a krátce sbihavé. Ústí rour. peveliká, ra-

diáln koisnikovitá, užšími a nižšími pchrádkami pepasená, bez

mléných kapek. Duž. bled žlutavá, na ezu nemnlivá, píjemn
chvojí vonná. A'ýtr. žluté, podlouhle ellipt., tlustostnné, 10—13 f-

Jednotliv, ale pospolit na kraji lesa erné borovice vedle moálové louky
v tráv nad Velkou Chuchlí v íjnu iQ2i velmi hojn. Patí do píbuz. B. fusipes,

ale kl. jest temn zbarvený. Zjevem podobá se úpln borovému B. luteus. Ode
všech toho píbuzenstva se liší velikými ústími rourek. B. eleutheros Roli. jest

synonym. Znám byl posud toliko ze Švýcarska. Jest jedlý, chutný.

B. bohemicus sp. n. H. eský. Kl. 4
—8 cm v pr., pravid. sklen.,

ztuha mas., bez závoje, na povrchu lysý, slizký, s pokožkou neloii-

pavou, žloutkový, ale rychle bíle blednoucí, s duž. cist bílou, nemén-

livou, siln píjemn aromatickou. T. sotva delší pr. kl., solidní,

dole neztluštlý, bílý, nahoe nažloutlý, hladký. Rour. kratší duž.

kl., ústí okrov nacihlovlá, pehustá, nemnlivá, rour. u t. trochu

vykrojené, pirostlé, a krátce sbihavé. Ústí rour. v polovin k t.

obrácené radiáln protáhlá a labyrinticky lalonatá, v polovin k ob-

vodu kl. nepravid. hranatá, malinká. Výtr. vetenov. ellipt., sla-

bounce nažloutlé (skoro bezbarvé), 6—y /*.

Z les u Slap na Vltav v ervenci 1921 pinesli hubai na Pražský tph

ve vtším potu. Aroma houby jest silné, B. variegatus pipomínající, jehož má
podobné zbarvení rourek (asi jako kdoulová povidla). Žádnému známému hibu
i klouzku se nepodobá a pedstavuje vlastn pechodní tvar mezi r. Boletus
a Gyrodon. Kourky u t. jsou rozhodn jako u Gyrodon (uvnit také pehrád-
kované) labyrintické n sbihavé. Gyrodon alneti Fr. jest snad píbuzný, ale popis
jeho jest chatrný.
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B. variegatus Sw. rSio. (B. cruttatns Pers., B. aureus Schaeff.),
H. strakoš. Kl. 4— 12 cm v pr., kulov., pak sklen, rozlož., za vlhka

slizký (ale nikoliv jako u B. granul.), žemlový, s tonem do žlutavá,
tmavšími šupinkami plstnatý, v stái také olysalý, tlust mas. T.
dole málo napuchlý, žlutavý, nesíkovaný, zdéli pr. kl., asi i—2 cm
ti. Rour. a ústi špinav hlínovc krmové, pomakánim modrajici,
velmi husté. Duž. Mutav okrová, na ezu málo modrajici, píjemné
pryskyiné vonná, sladká. Výtr. úzce válcov., skoro bezbarvé, 10

až 12 .«<.

Význaná houba pro mechaté bory, v nichž se za letních dešf objevuje
hromadn. Po celých Cechách 1 Morav obecný, v Krkonoších na rašelinách ješt
p^i 1350 m (Kavina). V borech Polabských všeobecn. Jest jedlý, ale málo
se sbírá. Hodí se dobe ku pipravování tresti. U lidu má rzná pojmenování:

»píseník, kožešník, kožíšek, doupník, strakoš, švec, kaenky«.

B. conspersus sp. n. //. skropený. Ve všem pibuz. a podobný
ped., ale kl. na povrchu velmi slizkém a žlutém narúzovlý a hru-

bými ervenými, šupinkami posetý, t. sice žlutý, ale erven stra-

katý, dole celý ervený (i uvnit), nahoe husté jemné síkovaný.

Výtr. válcov., bled žluté, 8— 10 /< Duž. v kl. záiv žlutá, nemn-
livá, pod pokožkou žlutá.

V teplé, chránné dubin u Habru za Struhaovem v srpnu 19 19. V srpnu

1920 poslal mn tutéž houbu pítel Weins^ettl z Tebon. Není pomyšlení, aby
to byla jen odrda ped. B. validus C. Mart. (Švýcary) Bull. Soc. Bot. Gen.

1892 musí býti našemu druhu velice píbuzný, autor nepopisuje ale výtr. a

o píbuzenstvu nemluví. Kl. má býti 14— 17 cm š., t. 4—5 cm ti., kl. hndo-

žlutý. Jest prý to jen var druhu B. chrysenteron.

e) T. nehlíznatý, stejnomrné válcovitý, kl. pokryt suchou

plstí. Rour. k teni pirostlé, trochu shíhavé.

B. radicans Pers. 1801. //. brotanový. (Obr. 121.) Velký, šavnat

mas., tžký. Kl. 8— 12 cm v pr. (nkdy až 20 cm), v mládí kulov.,

s velmi ostrým okr., na okr. laloonatý, tuhý, na povrchu olivové

hndavý, sem tam- s nádechem erveným, silné sametový, nelesklý,

pak sklen, rozlož., s duž. až ij^ cm ti., žlutou, okamžité intensivn

modrající, v stái na okr. svtle žlutý. T. 5
— 12 cm dl. a 3

—
5 cm

ti., velice pevný, tvrdý, válcov., na basi koenovit zten., bez sítky,

záivé žlutý s ervenavým ojínním, pi pomakání ihned modrající.

Rour. ku t. pirostlé a trochu sbíhavé, ústí velká, nestejn hranatá,

citrónov žlutá, pomakáním rychle zelenající. Duž. v teni na basi

ervenavá. Výtr. válcov. vetenov., syt žluté, 12— 14 //. Chutná pí-

kysele neb i sladce. Jest jedlý a chutný.



\' x.iln-.-ulách, tráv, na polích pod listnatými stromy, v zahradách v let,

v/ily pospolit a asto v trsech. \' okolí Mnichovic, Ondejova, Benešova, ían
litijn,

— Drínov u Veltrus (Šafa.), Cibulka (R), Libochoviky (Fchr). Ra-

dotin. \'ždy mimo les, nebo nejvýš na okraji lesa listn. Není pochybnosti, že

naše houba jest správn urena. Kyselost dužniny není smrodatnou, nebof se

znan mní. Dle popisu jest Smotlachv B. hortensis (Král. Hradec) urité

nás druh B. radicans. Smotlacha patrn mnoho draz kladl na chuf dužniny. —
Na IMcchái u Mnichovic nalezl jsem v srpnu 1915 odrdu (var. nigricans m.),

mnohem menší a gracilnj^í, s kl. na povrchu lysým, hladkým, lesklým, za

vlhka slizkým, hndavým až nacrvcnalým, s tenkým tr., lysým, hladkým, ile

\

'^ v'
'f^

\
'

Obr. 121. Boletus radicans Pers., slab zmenš.,
mladé houby. Fot. Maximovi.

ervenavým, nahoe sírožlutým, pomakáním nejprv okamžit zelenajícím, ale

potom úpln erným, s ústími rour. rychle zelenajícími, duž. m.írnou, žlutou

okamžit a trvale modrající.

J3. subtomentosus I.. 1755. (1>. crassipes Schaeff., B. communis

Bull., B. radicatus Krombh.j. //. plstnatý. Kl. 4
—10 cm v pr., pra-

vici, polokul., pak sklen, rozlož., s iizce podvin. okr. v mládí, 11a

pdvTchu význané sametový, kožené okrový, suchý, políkovit ne-

trhaný, tlust mas., s duž. .s-7't~^f/í' žlutou, nemodrající (neb nepartn),
za sucha zlatožlutou, pod pokožkou žlutou. T. solidní, tvrdý, pevný,
dosti tenký (r cm"), neztluštlý, k basi vždy ztenc., nahoe hrubé

Sítnat zebernatý a zde naržovlý, ostatn žlutavý. Rour. ku t. pi-
rostlé, trochu sbíhavé. u t. vždy delší než u okr. kl.. ústí nepravid.
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hranatá, dosti veliká a jako rour. krásti chromové žlutá, nemnlivá.

Výtr. vetenov., 8— lo .".

V lesích všeho druhu v let íiž do podzima v celých echách hojný, nikdy
v houfech, spíše jednotliv. Jest výborná, jedlá houba, »kožák« také nazývaná.

Po kožen sametovém kl. a nádhern chromových rour. se lehce poznává.

Dle stanovisk dlá nkolik odrd. Tak var. striaepes Secr. T. zvlášt

ostrými a sitnat spojovanými žebry pruhovaný, dole nahndlý, duž. pod po-

kožkou naervenalá, kl. olivov až hndav plstnalý, pomakáním hndnoucí.

Chlumec n. C. (R), v Krském lese, Hostomice (Stejskal). Oste vyniklá síf,

z velkých, podlouhlých polí složená, sahá nkdy až k basi ten. Sem jist také

náleží var. reticulatipes Mart. a var. costatipes Mart. Smotlachova var. cras-

sipes (1. c. 39) jest urit totéž (ale nikoliv Bol. crassipes Scháff.). —• Dále var.

pannosus Rotsk. Duž. v t. i kl. bílá, nemnlivá, t. tenký, pevný, hnd žeber-

natý a hnd nabhlý. U Tebon, Strašíc a j.
— Dále var. liiteolus m. Menší,

celý kl. na povrchu krásn citrónov žlutý, sametový, t. tenký. asto pod lí-

skami u Mnichovic a Ondejova. Jest podivná odrda, ale nikoliv B. sulphu-

reus Fr.

B. Rigelliae sp. n. H. RiíícUovc. Tvar i píbuz. R. suhtoment. Kl.

3
—

5 cm v pr., polokulov. sklen., imkce a tlust mas., na povrchu

hladký, slizký, za sucha v stáí trochu políkovit roztrhaný, karmí-

nov nariižovlý s duš. ržovou, sladkou, s pokožkou neloupavou.

Rour. zdélí duž. (i cm), žluté, mkké, u ti", odsedle vykrojené, ústi

hranatá, nestejné vel., vtší uvnit pepažená, chromov jasn žlutá,

pomakáním ervenohndá. T. znan dl., asi i—2 cm ti., tence vál-

cov., dole koenovit zten. a zde temn hndý, nahoe sírožlutý a

pod rour. žebernatý, ostatn hladký a lysý, pomakáním jako kl.

zvolna hndnoucí, ^ duž. blostnou. Výtr. válcov., na basi šikmo

stáž., 15—17^.
Na jílovité, opukové pd v dubinách panských u Chlumce n. C. v záí

IQ17 sbírala moje posluchaka si. Aloisie Rigellová. U Tebotova v háji r. 1920

pkn vyvinuté exempláe sbíral p. . O. Reisner. Jest pekrásná houba z píbuz.

B. subtomentosus, od nhož se liší již daleko vtšími výtr. \'oní píjemn hou-

bov a chutná sladce.

B. chrysenteron Bull. 1791. (B. pascuus Pers.). //. babka. (Obr.

T22.) Kl. 5
—

7 cm v pr., až 2 cm ti., nejprv polokul., temn hnd
sametový, suchý, pak sklen, rozlož., kozov hndavý, 'VŽdy políko-

vit rozpukaný, s duž. v trhlinách žlutou a ržovou, .? mkkou, žlu-

tavou, nemnlivou duž., pod pokožkou ržovou. T. tenký, neztlu-

štlý, zahnutý, dole zten., tuhý, podél vláknitý, žlutavý, nahoe er-

ven nabhlý, ale nesíovaný. Rour. k t. pirostlé a sbíhavé. jasn

žluté, v stáí špinav zelenav žluté, iistí hranatá, veliká. Výtr.

podlouhle vetenovité, 15
—

16,». Duž. uschlá v kl. trvale žlutá, sladká.
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\' lilubokycli lesích všeho uhii, v listí a humusu, na stinných místech,

všude velmi obecný a vždy v bohatých koloniích. Dokud jest mhidý a tuhý,

se žlut rour., jest dobrá, aromatická houba, v stáí zmkne a nestojí za mnoho.

Mimo to bývá pak potažen plísní. Sbírá se ale málo, sluje »habka, pupek, mra-

inka, Ševík, oví híbek«. Úhledná jest odrda var. rcseus .Smotl. s kl. pkn
sametov plstnatým, broskvov erveným, s mocnou ervenou vrstvou pod po-

kožkou a žlutou, nemnlivou duž.. nahoe žlutým, v celé dolejší polovin ma-

Obr. 122. Boletus chrysenteron Bull., slab zmenšen.
Fot. Maximovi.

sov- erveným t. \' buinách u Mnichovic a Jevan (19 lo), ve Stromovce

(6, 1916) sbíral p. dr. Reichert.

B. versicolor Rostk. Bolet. H. rznobarevný. Velik., tvar i píbuz.
B. chrysenteron. Kl. 5

— 10 cm v pr., tlust mas., pak rozlož., na po-
vrchu lysý, ale matné ojínný, erven olivový, pod pokožkou erve-

nající, nerozpnkaný. s duž. zlatožlutou, inkkou, na ezu sotva ze-
teln zelenající. Rour. sbíhavé, dlouhé a jako hranaté, nestejn
velké (menší než u B. chrysent.) sírožluté. T. válcov.. neztluštlý.
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asi I cm ti., erven mrtnat tekovaný, nahoe žlutý a árkovaný,

s duž. žlutou, na vzduchu zelenavou. Výtr. válcov. vetenov., 15 až

18 /, žluté.

V dubinácli ve Hvzd v íjnu 1916 (podklad opuka). Jest jist píbuzný

B. chrysenteron, ale kl. jest i v mládí lysý, více mén ervený, duž. nápadn

zlatožlutá, asi jako u B. subtoment. Bol. pruinatus Fr. zdá se býti také pí-

buzný, ale má dle Friese duž. bílou neb zelenavou. Ale zdá se, že po Friesovi

nikdo tento druh nesbíral. Bol. chrysenteron má v mládí kl. plstnat sametový,

v stáí vždy rozpukaný, duž. bled žlutavou, skoro blavou, ústí rour. vtší.

Autoi kladou B. versicolor Rostk. obyejn co var. k B. chrysenteron Smo-

tlacha zcela nesprávn jej klade k B. rubellus Fr.

JObr. 123. Boletus parasiticus Bul., slab zmenšen. Fot. Maximovi

B. collivagus sp. n. H. pahorený. Zjev, tvar a píbuz. B. chrysen-

teron. Kl. 5
—8 cm v pr., pravid. sklen., mkce mas., na povrchu

svtle košov žlutavý, suše sametov plstnatý, nikdy v políka ne-

roztrhaný, pod pokožkou blavý (nikoliv ervený), s duž. na ezu

blavou, pak rychle naršovlou, konen znan modrající a za

sucha opt zbledlou s nádechem ržovým. Rour. pirostlé, oste a

dlouze sbíhavé, ústí hustší a menší než u B. chrysent., žlutá, poma-
káním zelenající. T .jako u B. chrysent., ale asto celý ervený.

Výtr. válcov. vetenov., 15
— t6 ^.
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\/.«ly daleko mimo les (!), na suchých, výsluniiých pahorcích, stránícli,

mezích mezi matei douškou, devaternikcm a jetelem horským (Trif. montan.).

r Mnithovic u Ilalaši.va mlýna (7. 1918, Kazimír), nad Kekovým rybníkem

(7, 19>5. Kaziníir), pod Stuharovem. 11 Meni (1914, iQió). u Hrusíc (1921).

Jest znamenitý druh a již svým stanoviskem památný.

B. parasiticus Hul.. 1812. (H. Betula Schwein.) //. cicopasný. (Obr.

123.) Kl. 3
—

5 cm v pr., pravici, oble sklen., ztuha tlust mas., hlad-

ký, matný, v stáí trochu lesklý, nerozpukaný, lutohndavý,
v mládí okrov žlutý. Duž. v kl. i t. jasn žlutá, pod pokožkou

šlufú, )ic))i)il{z'á. Rour. daleko kratší než duž. kl., jako ústí chro-

inoz' jasn sluté, v stáí ústí erven tekovaná, pomakáním nejprv

ervenající pak ernající. Ústí okrouhlá, s velmi ti. stnami, u t.

daleko vtší, k okr. velmi zmenšená. Rour. u t. nevykrojené, ohloii-

kovit shíhavé. T. válcov.. i cm ti., tuhý, zahnutý, hladký bez sít,

bez žeber, dole zten.. žlutý, ale útle tmav zrnekat inrtnatý, pod
kl. zdobený nachovou páskou. \'ýtr. žluté, dlouze válcov.. k basi

stáž., !/'
— 18 w.

Vyrstá parasiticky na živých plodnicích Scleroderma verrucosum. z base

a asto po 2- -.1 v trsu. \' borech ve formaci Leucobryum glaucum u Tebon
v srpnu 1920 sbíral ve velkém potu p. prof. Alois Mráz-ek. Téhož roku sbíral

tutéž houbu u Zehušic p. u. R. Maximovi. U Zbirova CTI). Dle sdlení

p. Zváry ml ve sbírce 3 kusy také Bezdk z okolí Police n. M. Tento velice

vzácný a posud málo pozorovaný hib udává se ze Švédska, Ruska, Francie,

Nmecka, ano i Sev. Amer. Jest to výborný druh z pibuz. B. chrysenteron.

Naše diagnosa jest pvodní dle pírody, autorova diagnosa jest kusá a ásten
nesprávná. O význané ervené pásce na t. se autor nezmiuje. Pkné
exempláe uložil jsem do sbírek boían. ústavu.

B. formicarius sp. n. H. mravenení. Maliký, vzezení B. sub-

toment. nebo B. chrysent., jimž jest nejbližší. Kl. 3
—4 cm v pr.,

mkce mas., pravid. sklen., suše sametov okrový, asi 6—8 mm ti.,

ze dvou zriiznných, stejn ti. vrstev složený, dolejší kompaktnjší,
žluté, hoejší mkké, neist hlavé, obou hranicí masov ervenou
od sebe oddlených. T. sotva delší pr. kl.. pevný, solidní, dole zvolna

znan napuchlý a koenovit zten., neist nahndlý uprosted b-
lavý a nahoe celý jemn erven mrtnatý, zevn sem tam hrub ne-

pravid. sítnat žebernatý. Rour. zdélí duž. kl., pirostlé, žlutavé,

ústí dosti vel., nepravid. hranatá, bled žlutá, pomakáním nemn-
livá. Výtr. 12—15 .". válcov., žluté.

Na mravení hromad v lese u Hostomic p. Br. v íjnu 1920 sbíral ve
více exempláích p. r. Vád. Stejskal. Kl. se v stáí trhá ponkud v políka.
Duž. pod pokožkou bledá, nikoliv ervená. Myslím, že jest to dobrý druh. vý-
znaný pouze pro mravenení kolonie.
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B. armeniacus Ouél. 13. Suppl. p. 5, tab. 8. //. merukový. Ve-

likost i tvar B. chrysenteron, jemuž jest nejbližší. Kl. 3
—

7 cm v pr..

mírn sklen., tlust mas., oranžové masový nebo oraiiov ržový,
jemn plstnatý, neslizký, neloupavý, matný. T. sotva zdéli pr. kl.,

I—2 cm ti., solidní, pevný, dole zten., hladký, v mládí jemn ojí-

nn poprášený, nerýhov., nesítnatý, masov naervenalý, s duž.

uvnit oranšovoH. Duž. v kl. nejprv žlutavá, pak zvolna slab mo-

dravá, posléz bílá. Rour. dusti dl. (8
— 10 mm), bled citrónové, po-

(Jbr. 124. Boletus luteus L., slab zmenšen , stará a mladé plodnice.

makáním zvolna zelenav, od t. hlubokým úhlem vykrojené. Ústí

veliká, hranatá. Výtr. válcov., žlut 12— 14 .». Voní píjemn pry-

skyin. Jest jedlý.
V lesích nad Radotínem v kvtnu 1920 sbíral p. . Ant. Kašpar. Jest urité

druh Quéletuv, posud vzácn jen ve I-"rancii sbíraný (Gironde). Od B. chry-

senteron liší se mimo zbarvení kl. hladsíni, nerozpukaným, pod pokožkou blo-

žlutým a hladkým t., jakož i hluboce vykrojenými Fourkami.

D) Kl. v mládí zasten závojem, zanecliávajíchyi na t. pischly prstenec.

Pokcka loupavá^ mocnou vrstvou slizu pokrytá. Rour. pirostlé, žluté nebo bílé.

B. luteus L. 1755. (R. annulatus Bull.). //. podmásník. (Obr. 124.)

Kl. 5
— 10 cm v pr., dosti tlust a mkce, šavnat mas., v mládí ku-

želdv. sklen., pak rozlož., i)ravid., s okr. tui)ým. tlustým, v mládí
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bilýni, tlustým závojem zastený, jenž na t. zanechává pischlý

prstenec. Pokožka na kl. hndavá, ideji špinav blavá a žíhaná,

dokonale loupavá, za dešt mohutnou vrstvou sHzu pokrytá. Trubky

až 1 cm dL, ku t. ]>irostl, žhité, nemnlivé, v stáí trochu nahndlé.

ústi drobná, hustá, hranatá, žhitá. T. stejnomrn válcov., i—2 cm

ti., žlutý, pod ]>rstencem tmav tekovaný. Duž. jemná, bílá, ne-

mnlivá, uschlá žlutá, pryskyin aromatická. \'ýtr. válcov. ellipt.,

nažloutlé, 6—7 /'

Na lesniil travinácli, cestách, v mladých sinrinách (ve spolenosti ryzc),

hlavn ale v borech nkdy ve velikém množství z rovin až do hor všude velmi

obecný po celé léto. Sbirá se všade co výborný jedlý drr.h (hlavn do polévek)

pod jménem >.klouzek, podmásník, kluzák, máslenka, lonpák, podborovica«. Také

obyejný zjev na Pražském trhu. —- Podivný druh (snad jen forma) z tohoto

píbuzenstva jest B. lacfescois Jacobasch, sbíraný v Nmecku (Pozna), s du-

žniiiou mléko ronící. Jinak se s B. lutens shoduje.

B. fJavus Wither. 1897. Klouzek plavý. Kl. 5
— 12 cm v pr., tlust

mas., nízce sklen., sotva hrbol., mocnou vrstvou slizu potažený,

smutn nahnédlý as hndošlutavý, nesnadno do poloviny loupavý.
v mládí závojem bíKin, slizkým s t. spojený, jenž na t. zanechává

jen svtlé, stopy, ale nikoliv trvalý prstenec. T. zdélí pr. kl., vál-

cov., na basi koenovit zten., bled žlutavý, v stáí špinav hndý,
do poloviny ostrou sítí zdobený a uprosted hrubé zrnitý. Rour. ne-

dlouhé, pirostlé, zvolna sbíhavé, ústí mnohem menší nez u násled.,

blcdounce žlutošedavc, v stáí proiáhlé a ki^olace lalonaté, s hoj-

nými vnitními píkami, pomakáním jako t. trochu ervenající.
Duž. bélavá s tonem žlutavým, na ezu slab ržov nabíhající. Výtr.
bled žlutavé, válcov. ellipt.. 8— to /'.

\' lesích a zahradách jednotliv i v trsech, v let, ale velmi vzácn. Posud

jsem jej sám sbíral pouze u Kosoe a pkné kusy poslal z Tebon pítel Wein-
zettl r. ;920. — Je=t urit rozdílný od B. elegans Schum. a zdá se, že jest

u mykoiog málo znám. Pod modíny neroste Smotlacha neprávem jako jiní

autoi jej spojuje s B. elegans Schum.

B. elegans Schum. I^d. p. 409. (Fr. H. Eur. 497). Klouzek modí-
nový. Kl. 4— 12 cm v pr., tlust ztuha mas., sklen, a sotva slab

hrlx)l., mocnou vrstvou slizu pokrytý, nesnadno do poloviny loupavý,
záiv oranžov žlutý, v mládí s t. bílým, slizkým závojem spojený,

jenž na t. zanechává dosti dlouho trvalý, bílý prstenec. T. zdélí

pr. kl., válcov., dole sotva ztluštlý, žlutý, ale jemn hndav zrnitý,

nahoe žlutý a krátce, miziv síkovaný. Rour. nedlouhé, pirostlé a

krátce sbíhavé, ústí jasn chromov žlutá, veliká, hranatá, uvnit
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spoe pepasená. Duž. záivé slutá, nemnlivá, píjemn pryskyin
vonná. Výtr. válcov. ellipt., žluté lo— 12 .». l-iour. u t. pomaká-
ním mírn hndnou.

Zpravidla pod modiny (!), po teplých deštích v let nkdy ve velkém

množství, z rovin až do hor obecný. Po záivém zbarvení lehce poznatelný
druh. Jest velmi chutný, ale sbírá se mén, protože se špatn loupe.

Novji popsán podobný druh B. pseudovolvatus Leuba (Švýcary), snad

jen odrda. Rovnž tak B. auiantiacus Jacob. (Sasko). B. flavidus Fr. Hym.
Eur. 498 jest patrn dobrý druh, ale jen na borealní krajiny a alpinské pásmo
omezený. Quélet uvádí jej ale také z Francie,' mohl by tudíž býti také v Šumav
nebo Krkonoších. Priesova diagnosa zni. Gracilní, útlý, tenký, kl. hrbol., slizký,

žlutý, t. s prstencem gelatinosním, nad tímto žlázkami posetý, rour. sbíhavé,

ústí široká, hranatá, složená, špinav žlutá. Bcifaille praví, že duž. na vzduchu

ržoví a kl. jest »ridé-radié«. Krombholz pináší jeho vyobrazení, ale nepraví,

kde v echách roste.

B. viscidus L. 1755. II. sliský. Kl. nejprv polokul. s okr. podvin
a hílým závojem s t. spojený, pak sklen, rozlož. 4

— 10 cm v pr.

tlust mas., velmi slizký, nejprv helavý pak špinavé žlutavý do hndá
neb ervenava, jakoby tmav šupinkatý, s pokožkou loupavou, s duž.

hílou, na ezu slabé modravou., posléz žlutohndou. T. solidní, vál-

cov., dole sotva ztluštlý, i—2 cm ti., pod prstencem hladký, slizký,

nad ním sítnatý, blavý, vláknitý. Rour. k t. pirostlé, nejprv bílé.

pak špinavé, pak do hnéda, ústí velká, nepravid. hranatá. Duž. v t.

žlutavá, v kl. bílá, píjemn slab aromatická. Výtr. podlouhle ellipt.,

10— 12 ft.

V lesích ve vlhkém mechu zpravidla pod modíny, nkdy ve velikém

množství. V mládí jest dosti chutná, jedlá houba. Celé léto do podzima. Roste

na jakékoliv pd, nikoliv jen na vápn, jak myln Ricken praví. — B. lari-

cinus Fr. (p. 513) (Berkl.) jest urit totožný druh. Také B. larignus Britz.

(Bavory) jest asi jen odrda.

B. Bresadolae Qiiél., také modínový, jest jen plemeno ped., s duž. žlu-

tavou, ve vzduchu ržov do šedofialova nabíhající, s kl. ervenohndavým,
se žlutým závojem a rour. u okr. kl. citrónovými. Posud jsem jej v echách

nepozoroval, ale jist zde také jest domovem.

B. tridentinus Bres. (Trid. 1892.). (B. fulvescens Smotl. igii.).

H. tridentský. Velikost i podoba B. viscidus, ale kl. rudohnédý,

zvlášt k okr. ZTostle tmavéji šupinatý, s duž. pleovou až rebarbo-

rovou, nemodravou. Rour. pirostlé, sl)íhavé, žhité, krátké, ústí vel-

ká, hranatá, s drobnými pepážkami, oranžová. Závoj tuhý, bílý,

T. válcov., hndavý, nahoe chromové žlutý. Výtr. žhité, podlouhle

ellipt., 8 /'.

V starém smrkovém lese u Jedomilic u Slaného (stanovisko T.athyrus he-

tcrophyllus) sbíral p. í. O. Rcisner (7, 1919). V lese u Roudnicky n. L. (Smotl).
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III. Tslopilus. Prach výtr. rutn'\', vytr. vfctenovité, skoro bezbarvé, s erve-

ii\i>ii ilíikx. Rour. posléz ržov. T. ztluštlý, sttnatý.

U. icllcus liiill. 1 79 1. //. žluový. Zevnjšek i zbarveni úpln jako

hib obecný! Kl. 6— \2 cm v pr., pravici, sklen., pak rozlož., lysý,

hndý. Rour. dlouhé, u t. široce odsedlé, nejprv bílé. ústi dosti sir.,

hranatá, bílá, pak ale jako rour. ržová. T. 2—5 cm ti., zdéli pr. kl..

bichat ztluštlý, nahndlý, s tonem nažloutlým, skoro celý oste

vyniklou sítí zdobený, uvnit mkký. Duž. mkká, bila. nemnlivá.

velice hoká. Xýiv. dlouze úzce válcov.. 15
— 18 ^m-

\' lesích všeho druhu, asto ve spolenosti obecných hib, za nž v mládí

snadno se muže zamniti, ale po hoké chuti lehce se poznává. V stáí ovšem

má mkké, vyklenuté, ržové rour. Nkteí o nm píší, že jest jedovatý, což

není pravda. Jedl jsem jej nkolikráte a lidé nezkušení mladé kusy s híbky
také beze škody sndí. Populárn sluje »žluník, podhib«.

B. alutaríus Fr. Ilym. FAir. p. 516. \^e všem ped. podobný, kl.

tlust mas., pravid. sklen., na povrchu sazové hndý, matný. Rour.

dlouhé, v stái odsedlé, bilé, ústi okrouhlá, drobná, bílá, pak nar-

šovélá. T. mohutný, bichatý, pes polovinu hrub sitnatý (oka ši-

široká), bled okrový. Duž. bílá, nemnlivá, pitrpklá, nasládlá.

\' lesích vzácn. V Jizerských horách sbíral Smotlaclia. U Cernošic zh

rasovnou v ervenci 1919 sbíral p. Zvára. Z ech uvádí jej poprvé Swalb (1895).

Jest to celkem B. felleus, se sladkou neb natrpklou duž. Posud zaznamenán byl

pouze ze Švédska a Anglie.

IV. Porphyrosportts. Prach vytr. nachový, výtr. ervenohndé, válcovité.

T. neziluštlý. Rour. a ústi sedožluté, posléz tmavošedé.

B. porpliyrosporus Fr. 1815. H. nachovýtrusný. Statný, masitý.

tmavý. Kl. 6— 15 cm v pr., mkce a tlust mas., suše sametový,

temn olivov hndý, pomakáním ervenající, pak ernající, s duž.

bílou, na ezu zdlouhav slab modrající, pak trvale špinavé rúžovící.

Rour. šedožlutavé, široce od t. odsedlé, ústi nestejn velká, špinav
žlutavá, pomakáním ernohndá, pak temn šedookrová. T. mno-
hem delší pr. kl., i—2 cm ti., neztluštlý, podéln hrub oddálené

žebernat sitnatý, v celé hoejší ásti ernohnd sametový, dole b-
lavy. \ oni pryskyin a chutná mírn. \"ýtr. dlouze válcov., erve-

nohndé, 16 18 f4.

Ve vlhkém iiumusu a mechu v hlubokých lesích listn. i jehlin. po celých
Cechách až do hor pohraniních rozšíen, a ne práv hojný. V lesích Cern.

Kosteleckých a Jevanských všeobecn, rovnž v Brdech a na Šumav. Druh
tento na první pohled po tmavé barv se poznává a nemže býti se žádným
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jiným zamnn. Jest jedlý a chutný. — B. fuligineus Fr. jest jen odrda s lysým

t. a duž. na vzduchu šednoucí. Rovnž B. indecisus Britz. (Bavory) bude jen

odrdou.

V. Boletinus. Kl. zasten cávojem, který pak tvoí prstenec na t., na povrcliu

suše plsinaiý. Rour. žluté, od t. neoddlitelné, krátké, na t. dlouze sbíhavé,

ústí veliká, f menši polika rozdlená. Výtr. žluté, podlouhlé.

B. cavipes Opatowski 1836. H. (Iiitoiiohý. (Obr. 125.) KI. 5
—8 cm

v pr.. mkce mas., nejprv kužéiov. sklen., s podvin. okr., pak rozlož.

Obr. 125. Boletus cavipes Opat., slab zmenšen.

a trochu hrbol., suchý, žlutohndý až ernav cihlový, plstnaté šupin-

katý, na okr. oste zten., v mládí se silným, bílým závojem, jenž

na t. zanechává trvalý, hnhiý, sir. prstenec. Duž. v kl. svtlá, ne-

m-nlivá. T. i
—2 cm ti., kratší pr. kl., mchaté dutý, dole napuchlý,

hndavý, nad prstencem síovaný. Rour. žluté, krátké, na t. dlou:ZC

sbíhavé, ústí veliká, v men.ší rozdlená, tenkostnná, paprskovité se-

stavená a protáhlá. Pokožka neloupavá. Voní pryskyin. \^''tr.

krátce válcov., žluté, 8>«.

A^e vlhkých, mechatých borových i smrkových lesích, asto ve spolen.

B. variegat. po celých echách rozšíen, ale nehojný. Hlavn v lesích pohra-

niních hor. Jest lehce poznatelná, úhledná houba. Ústí rour. jest tu ze všech

druh nejvtší. — Druh tento by po právu ml býti oddlen co samostatný rod.
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Strobilomyces Rerkcl. ernoch.

Klol>ouk masitý, pravideln sklenutý, v mládí s tenm závojem

spojený, na teni pak s mizivým prstencem, na povrchu s velikými,

odstálými, ernými, plstnaými, stechovitými šupinami. Rourky
bílé, dlouhé, k teni pirostlé, jako velká, hranatá ústí bílé, poma-
káním ernající, pak šedé. Výtrusy vejitokulovité, nejprv ržové,

pak temn hndé. Prach výtrusný erný.
Náleží sem jediný druh, v Evrop daleko rozšíený. Svými

znaky i zevnjškem tak nápadný a ode všech hib odchylný, že se

doporuuje po píkladu Ber-

keleyovu jej co zvláštní rod

uznávati.

S. strobílaceus Scop. 1770.

(Obr. 126.J (Bol. strobiliform.

\'ill., B. stygius Wallr. B. Le-

piota Vent., B. squarrosus

Pers.) . šiškovitý. Kl. 5
—12

cm v pr., nejprv skoro kulov.,

pak oble sklen., na povrchu

potažen mkce plstnatou b-
lavou vrstvou, z níž vynívají

odstálé, veliké, ern zašpia-

tné šupiny. Duž. kl. mkká,
houbovitá, blavá, na ezu

ervenající, pak ernající. Zá-

voj bílý. T. dl., válcov., pev-

ný, šedavý, pak erný, hrub

podél sínatý a dole drobn

mrtnatý. Rour. dl., pirostlé,

nejprv bílé, pak šedé, poma-
káním erné. Ústí široká, ne-

pravideln hranatá. \'ýtr. temn hndé, vejitokulovité, k basi krátce

stáž., útle síkované, 10 <«.

v hlubokých lesích v mechu a humuse jednotliv, v let až do zimy všude

velmi rozšíen. Neni jedovatý, ale pro ošklivé vzezení se nesbírá. S. floccopus

Vahl. jest jen odrda s duž. neervenající.

Gyrodon Opatov. Podloubnik.

Rourky velmi krátké, na teni obloukovit dlouze sbíhavé, od

dužniny klobouku neoddlitelné, ústí lalonatá až labyrinticky zpro-
hvbaná.

m

k'

Obr. 126, Strobylomyces strocilaceus

Scop., zmenšen.
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Rourky jsou velmi krátké, od daleko tlustší duž. kl. sice oste

odlišené, ale neodlupitelné, ústi asto protáhlá se stnami vlniit

zprohýbanými. T. nahoe zvolna v kl. rozšíený. Závoj žádný.

Náleží sem celkem asi 8 druh evropských, vesms vzácných a na-

mnoze špatn známých. Nejastji se v mykologiích uvádí G. lividus.

G. lividus Bull. 1791 (Bol. brachyporus Pers.) P. nažloutlý. Kl.

5
—

9 cm v pr., velmi ztuha elast. mas., ploše sklen., lysý, za vlhka

slizký, bledé košov nažloutlý, v stáí na temeni drobn pitiskle

šupinkatý, dosti dobe louipavý, pod pokožkou blavý, pak bled

okrový, s okr. velmi ostrým, dol sehnutým, tlusté mas. Dui. na

ezu bled žlutá, rychle slabé modrající, pak naršovélá. T. zdlí

pr. kl., vždy trochu excentrický, pevný, solidní, dole sotva mírn
ztluštlý, asi i cm ti., nkdy smákly, v kl. zvolna rozšíený, nejprv

žlutav ojínný, pak v stáí syt hndý, dole útle síovit vláknitý.

Rour. pekrátké (2
—

3 mm), pehusté, na t. obloukovit dlouze

sbíhavé, ústí radiáln protáhlá, pedrobounká a pehustá, labyrin-

tická, sírošlutú, pomakáním rychle zelenomodrá. Výtr. kulovit

ellipt., syt žluté, 5
—6 f^. Voní píjemn pryskyin.

V olšinových mokadlech v let a na podzim, vzácn. SmotlacJia udává

jej od Nov. Plesu u Josefova (1910). P. . O. Reisner jej sbíral u Modan,
Peruce a Mšena (1915). Já jsem jej nalezl ve velkém houfu v tráv v mokré

olšin u Mnichovic v zái 1921. Zjevem z daleka pipominá žluté klouzky.

Diagnosa zde uvedená jest originální, nejvíce odpovídá popisu Batailleovu.

Autoi rzn houbu tu popisují, sám Fries nebyl si jist. co m! v rukou Bul-

liard. Popis u Rickena jest veskrz falešný.

G. rubescens Trog. 1844. P. cervenavý. (Obr. 127.) Kl. 5
—10 cm

v pr., pravid. nízce sklen., k okr. zvolna a oste zten., skoro vesms

excentrický, na temeni tlust, mkce mas., na povrchu úplné lysý,

hladký, trochu slizký, nejprv blavý, pak žemlové okrový, pomaká-
ním v mládí ernající, s duž. okrov nažloutlou, velice mkkou.

Rour. 2—3 mm dl., ústí éárkovité protáhlá i(sotva J4 mm š.), velice

labyrinticky zprohýbaná, žlutá, brzo do okrová, konen temn

hndá. T. sotva zdélí pr. kl., asi i cm ti., dole neztluštlý, oby-

ejn zahnutý, nejvýš tvrdý, solidní, nejprv rezav žlutavý, pak na-

chové hnédý, hlubokými vlákny podél sífovaný, nahoe zvolna v kl.

rozši. Výtr. žlutavé, hladké, vejitokulov., 5
—6 fi.

V suchém listí pod lískou v olšin »Kaina u N. Dvorij« (bažantnice)

u Zehušic v srpnu 1920 sbíral p. u. K. Maximovi. Reakci na pomakání duž.

nemohu zaznamenati, protože došlé houby byly všechny dokonale vyvinuté a den

staré. Jsemx si jist, že jest to Trogv druh, akoliv pvodní diagnosa se ve všem

neshoduje. Bataille jej klade co varietu ke G. lividus.
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o. Stejskali liresad. (Stejskal, Cas. Pír. vd. 1920). Velice tlust

a /.tuha nia>.. kl. 4—S cm v ])r.. neji)rv sklen., pak rozlož., nehrbol.,

velice tlust a/, k okr. mas., syté a tmavc hndý, siicJiý, matný, bez

loupavé pokožk}', s duž. blavou, na ezu v mládí slabé ržovicí,
v stáí nemnlivou. pod pokožkou naervenalou. Tr. válcov., nkdy
dole trochu napuchlý, i—3 cm ti., na basi skoro koenovit zten.,

pevný, solidní, matný, hladký, svétlc resaué hndý, bez sít a žel)er.

hnd mrtnat zrnitý, s duž. blavou, nemnlivou. Rour. v mládí

Obr. 127. Gyrodon rubescens Trog., slab zmenš. Fot. Alaximovi.

velmi krátké (2 mm), v stáí 4—5 mm dl.. dobe se od duž. kl. odlu-

pující, ústí pcmalinká, hled nažloutlá, nejvýš labyrinticky lalonatá.

pomakáním se nebarvící, rour. sice k t. pipojené, ale ncsbihavé.

Výtr. tence dlouze válcov., 12— 15 u.

Na okraji borového a jedlového lesa u Ho?tomic pod Brdy v srpnu 1920
sbíral p. r. Václ. Stejskal po více rok za sebou. U Kosoe na vápencích ve

smíšeném lese v záí 1920 sbíral p. Fr. Fechtner. Jest to houba podivuhodná,

zevnjškem V>. badius velmi pipomínající. Ústí rour. rozhodn poukazují
k r. Gyrodon, také krátké rourky by se s tímto rodem srovnávaly, ale nesbíhají

na t. a kl. není k okr. tenký, jak to u druh r. Gyrodon bývá. Ale o druhu

G. Sistostrema Fr. praví diagnosa, že nemá sbíhavé rourky, jež se také od kl.

odlupují a má duž. nemnlivou, ale t. a kl. tenké. \ýtr. jsou rovnž 15 /'
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a válcovité. Tyto okolnosti a fakt, že G. Sistostrcma nikdo vlasln nezná a jen

diagnosu Friesovu opisuji, soudím, že G. Sistostrema jest špatn popsáno a že

jest s naší houbou totožný druh.

Fistulineae. Psteovité.

Fistulina Bull. Pste. Obr. 128.

Plodnice kloboukovitá nebo jazykovitá, šavnat masitá, na

spodu hust sestavené, dlouhé, tyinkovité, ale úpln^ mezi sebou volné

rourky, jichž dutinu povlóká hymenium. líasidie se 4 stopkaými,
luidými výtrusy. Jediný známý druh.

Obr. 128. Fistulina hepatica Pers., znan zmenš. Fot. Adamovi.

F. hepatica Schaeff. J763 (Buglossus quercinus Wahlnb., Hy-

podrys hep. Pers.). P. duhový i masojed. KI. 6—20 cm v pr. a

3
—6 om ti., okrouhlý nebo jazykovit protáhlý, polštáovitý, šav-

nat mas., ervenou šávou prosáklý, uvnit krvav ervený, bile

protkaný, bokem pirostlý, na povrchu ervený, svazit chlupatý,

pak olysalý a hladce slizký. Vrstva rourek oste od duž. kl. oddlená,

rour. oblé, i— lYi cm dl., tenké, nejprv žluté, pak ervenohndé
s okrouhlým ústím. Výtr. ellipt., 4

—
5 /» hladké, hndé. Na vrchní

stran plodnice tvoí se konidie, v malých dutinkách na konci rozvt-

vených vlákének. Je-li celá plodn. vrstvou konidií potažena, ostává

sterilní a netvoí rourek.
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Xa kmenech živých dub hlavn v teplé a rovinné ásti Cech dosti roz-

šiená a za léta plodná houba. V okolí Pražském všeobecn, rovnž v celém

Polabí, Chlumec n. C, Dobíš, Ti^eboi, Písek, Tábor, Mnichovicc, Zelezn. Hory
atd. Houba tato podobá se kusm erveného masa hovzího a jest jednou z nej-

lepších, lahodných, vydatných, hlavn polévkových druh. Lid dobe ji zná a pod

jménem »masojed« sbírá. Také na Pražském trhu se nkdy objevuje.

Merulieae. Devokazovité.

Merulius Fr. Devokas.

Plodnice mkká, rozlitá, k substrátu pilehlá nebo pirostlá,

hebce masitá, asto na okr. myceliem lemovaná a s tímto spo-

jená, nejprv vlnkat z-prohýbané, konen nepravideln lalonaté.

velké, krátké rourky tvoící, \\vtrusy hladké, Kezbarvé nebo hndé.
—

Žijí na rozliném díví, jež svým myceliem rozrušují a nií. Asi

8 druh.

M. lacrymans Schum. i8ot (Serpula 1. WwM. 1788, ]\Ier. de-

struens Pers.). D. slzivý ili devomorka. Plodn. mkce vatovitá.

uprosted mas., za sucha vatovit kožovitá, na substrátu rozlitá, 8 až

20 cm v pr.. zevní A-ýtrusná vrstva složená z nízkých, lalonat zpro-

hýbaných a sem tam sítnat nepravid. spojovaných, hndých píek.
Tato plodná ást obdána jest kolem naržovlou. až i cm sir. obrubou

a pak bíle plstnatým. až 2 cm sir. lemem. Výtr. ellipt. válcov.. trochu

zakivené, slatošluté, hladké, 10 ."- Prach výtr. hndý.

Jest to známá a obávaná xdomovní houba« nebo »devokaz«, která jest

pravým postrachem vlhkých dom a píbytk, nebof tam, kde se dn devných
podlah, dvéí, trám u.sadila, tžko se dá vyhubiti. Devo jí nakažené zmkne
až jako perník a lehce se rozlamuje. ímž mže se budova sesouti. Bílé mjxelium

prolézá jako nit a tásn až na nkolik metr daleko celé okolí, vnikajíc i mez

kamení, cihly a opt na rzných místech ven vyniká a tvoí nové plodnice. Pro-

lézá a prorstá i jakékoliv organické pedmty (kži, papír, šatstvo, nábytek)

niíc je. Vidl jsem i celou knihovnu takto znienou. Usazuje se hlavn v bytech

vlhkých a nevtran}'ch, jmenovit kam nemá slunce pístupu, jež jest devo-

morky nejvtším nepítelem. Proto se mají vlhké byty dobe vtrati a opatrní

stavitelé dlají pod podlahami voln otevené kanály vzdušné, ústící ve zdi.

Natírání deva rznými žíravinami sice místn houbu nií na njakou dobu, ale

trvale nikoliv. Sám jsem dlouho zápasil s houbou touto ve své vile na venkov,

až konen mne napadlo nasaditi na živé plodnice devokazu rzné druhy plísn

a výsledek byl znamenitý. Plísn spojily se s ploduicemi devokazu, pronikly

i do deva v jeho mycelium a devokaz uschl a zmizel navždy. Houba sndla

houbu. Doporuuji tudíž toto umlé okování devokazu všem stavitelm co

nejveleji. Roste-li divoce na kmenech a díví v lese, nevím a autoi o tom také

zmínky neiní. Ale pochybuji o tom.
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M, tremellosus Schrad. 1794. IK rosoloztý. Pludn. z vtší ásti

ze substrátu odstálá, volná, tence lupenitá, niasit rosolovitá, lalo-

natá, na hoení stran bílou tlustou plstí, na dolení labyrintickými.

nízkými, rzn zprohýbanými rourkamíi barvy žemlové. Okraj lu-

pen asto do ervena. Voní píjemn sladce anýzov. Výtr. krátce

ellipt., bezbarvé, 5
—6 .«.

Na starých kmenech a paezech listn. strom, hlavn ale biz, topolu a vrb

v lét a na podzim všude velmi obecný. Ano i v dolech (Kladno, Žofka 1916).

M. sulphureus sp. n. 7^. sírožlutý. Mnohem drobnjší než M. lacry-

mans, plodnice rozlitá, sotva 0'5 cm ti., šavnat mkce mas., 5 až

10 cm š., s okrouhlým obvodem, sírov žlutá, zevn pavuinatým,

nejvýš útlým, plísovitým lemem obdaná. Lištny výtrusné ásten
volné, jen sem tam v labyrintická ústí spojené. \'ýtr. kulovité neb

trochu ellipt., hladké, s^t žluté, 4—5 //.

Na trouchnivých borových prknech v naší zahrad v Mnichovicich, 8, 1917.

Neshoduje se se žádným známým druhem. Již t\'arem a velikostí výtr. od M.

lacrymans rozdílný. Rour. jsou také mnohem hustší, sotva i mm v pr.

M. corium Fr. 1828. D. košový. (Bol. purpurascens DC, Aur. pa-

pyrina Bull.) Plodn. papírovítá, celou plotíhou pirostlá, jen v stáí

na obvodu trochu odstálá, mkce plstnatá, hílá, vrstva výtrusná
hrub sítnatá. porosní, uiasov ervená. Výtr. kulov. ellipt., he::--

barvé, 5 fi.

Na diví a vtvích listn. stroma vzácnji. ^' devních ohradách na Smí-

chov (12, 1917, Reisner), v dolech Kladenských hojn (Žofka). Slupuje se

jako široké, za živa elastin dužnaté plachty.

M. affínis sp. n. D. píbuzný. Úpln podobný a píbuzný M. sul-

phureus. ale byssovit plstnatý široký lem plodnice ist bílý, laby-

rintické hymenium nejprv bílé, pak žlutohndé, konen hndé, la-

melly asto v kolmé, kuželovité ržky vytažené. Výtr. kulov.. 4
—

5 /<

žlutohndavé.
\' botan. zahrad v Praze na basi kmen ve studeném skleníku v íjnu 1921.

M. papyraceus Fr. 1828. D. papírovitý. Plodn. povlóká devo jako

útlá, papíruvitá. hndá, suchá, na obvodu svtlejší blána, 5
— 10 cm

v pr. Povrch výtrusný rozdlen až 3 mm vysokými lištnami v sío-

vit lalonatá políka v prmru 3
—

5 mm, barvy rezav hndé, na-

dechlá hndým práškem. \'ýtr. žlutohndé, tup ellipt., 8— 10 /•

Xa otesaném mkkém dev v ohrad na Smíchov (5, 1916, Reisner).

M. cyatheus sp. n. D. pohárovitý. Plodn. i—2 cm v pr., v podob
dutého pohárku se seveným, mkce, bíle byssovitým, kožíškatým

okr., tence blanitá. basí pisedlá,, bílá, uvnit výtrusnými rourkami,

mkce šfazmatýiui, ervcnýiiii pi)kr}tá. Ústí úpln uzavených rourek
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Obr. 129. I. Sistostrema Cavinae Vel., v pir. vel., dole zvtš. výtr., v levo

ostny, 2. Irpex deformis Fr., v pir. vel., s výtr., 3. Hydnum sericeum Vel.,
v pir. velik., v právo s výtr., 4. H. murinum Vel., v pir. vel., s výtr a ostny,
v levo a vpravo, 5. Radulum quercinum Pers.. zvtš. skupiny ostn, 6. Hydnum
niveuin Pers., zvtš. ostny, zvtš. výtr.. 7. Irppx paradoxus Sehrad., zvtš.
ostny, 8. Irpex carneoalbus Fr., v pir. vel., zvtš. výtr. a ostny, 9. Odontia
fímbriata Pers., v pir. vel., zvtš. ostny a výtr., 10. Hydnum Fechtneri Vel.,
v pir. vel., v levo zvtš. ostny a výtr., 11. H. bohemicum Vel., v pir. vel.,
v právo zvtš. výtr., 12. H. velutinum Vel., v pir. vel., v levo zvtš. výtr.

labyrintická, protáhlá a okrouhlá, také l)ílvm byssem porostlá. Výtr.

naervenalié, vejitoellipt., hladké, 5
—6 />. Vedle toho hojné kulaté,

bezbarvé konidie na byssových vláknech, 2 /'. Na hyfách vyluuje
se strupatý sekret.

ISia vlhkých smrkových paezech na .Svatoboru u Sušice (na hladké ploše

deva) v zái sbíral p. Vikt. Jedlika. Náleží jako M. rufus Pers. k onm
formám, jež mají uzavené rourky a tvoí pechod k Polyporus nebo Daedalea.

Hydnaceae. Lošakovité.

Obr. ijQ.

Plodnice v podob korovitého nebo blanitého povlaku nebo jako

pisedlý nebo stopkatý klobouk neb i korálovit rozvtvená. Na
svrchní nebo spodní stran plodnice hust seadné jehlice neb ostny,

ideji sploštilé lištny neb hebínky, hymeniem povleené. Konsi-

stence plodnice kožovitá, masitá neb i devnatá. Basidie kyjovité se

4 sterigmaty, uložené mezí parafysami. Také cystidy bývají vyvi-

nut}'. jVIímo basidiospory vytvoují se asto drobné oidíe rozpad-

nutím se vláken myceliových.

Hydnaceae se tsn pipojují k Thelephoraceím, nebo rody ( Iran-

dinia a Odontia mají na hladkém hymenophoru jen oddálené tupé,

nízké hrbolky, což do jisté míry nkdy v r. Corticium, Stereum a

Coniophora také pichází. Rod Irpex pak zeteln poukazuje dílem

"k r. Daedalea, dílem k y\g-aricaceím. Náleží sem evropské rody:

Grandinia, Odontia, Kneiffia, Múcronella, Phlebia, Radulum, Heri-

cium, Iveisneria, Irpex, Sistostrema, Hydnum.

Grandinia Fr. Grandinie.

Plodn. jako jemná, na substrátu rozlitá kra, mkká nebo syro-

víte drobivá, na obvodu útle byssovit obroubená neb i oste ome-

zená, zevn malými (sotva Yz mm), kulatými, více mén splývavými

bradavkami pokrytá. Hyímenium povléká celý povrch. Na korách,

^etlelém díví, starých devnatých houbách (Polyporus, Daedalea").

Z Evropy posud popsáno asi 10 druh.
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(ir. jíramilosa l'rs. 1801 Synops. Gr. zrnitá. Plodn. rozlitá, koro-

vila. kužov bílá, na ukr. oste omezená. Bradavky kulaté, 2—3 mm
veliké, tupé zaoblené. \'ýtr. vejité až kulaté, bezbarvé, 8— 10 /'.

Na korách rznjxli stromu a kovin, všude v dob zimní. Dosti velký

a znatelný druh.

Gr. sulpliurea sp. n. Gr. sírolutá. Plodn. mkce voskovitá, sírov

hitá, na obvodu oste omezená, lysá, jemnými, pemalikými

zrneky (V.-, mm) pokrytá. \'\'tr. bezbarvé, hladké, kulov. ellipt..

21/2—3 fi.

Na starém zetlívajícím choroši (Polyp. odoratus) v údolí Zvánovickém,

8. 1919. Patrn specialita, jen na choroších se vj'skytnjící.

Gr. Abrotani sp. n. Gr. hrotanová. Plodn. tvoi moun bílé po-

vlaky ostrého omezeni, neslupitelné, neblanité, matné, velkých roz-

mr (až 10 cm), na nichž sedí hust kulaté, bílé bradavky, hráškm

podobné, sotva Ví mm v pr. jeví se co prášek na povrchu. Výtr.

krátce ellipt., na obou pólech tup zaoblené, 12— 13 /'.

Na odumelýcTi, starých vtvích brotánu ve vlhké tráv v naší zahrad

v Mnichovicích ve velikém množství každý rok. Vždy jen na spodní strané vtví.

Snad ze všech známých druh nejmenší.

Gr. ceracca sp. n. Gr. vosková. Mycelium tvoí na substrátu útlý,

vatovit pavuinatý povlak, na okr. neomezený, v jehož nitru tvoi

se kuliky šfavnat voskovité, hlavé, 2—3 mm v pr., asto nahlou-

ené neb i jednotlivé, snadno od substrátu opadavé, dosplé matné,

nikoliv hladké a tuhé. \ýir. kul., bezbarvé. 5
—8 /' Za sucha

zcvrkají se kuliky na nepatrná zrnka žlutavá.

Na trouchnivém díví v dutinách olšových paez u Jevan v íjnu 1921.

Myslím, že tato podivná houba pedstavuie samostatný rod (Tuberculinia m.),

lišící se od r. Grandinia voskov mas. plodnicí, jež není na povrchu hladká

a pavuinatým, plísiiovitým myceliem.

Gr. crustosa Pers. (Hydn.) 1796. Fr. Hym. Eur. 627. Gr. luou-

natá. Plodn. povleká substrát jako daleko rozlehlý, bílý, mounátý

povlak, na okr. se jevící jako pejemný bílý nálet (neblanitý. neslu-

pitelný). Hymeniem povleené kuliky i mm v pr., nepravid. na-

hlouené. nestejn veliké, asto do šíky valovit protáhlé. \"ýtr.

bezbarvé, velmi hojné, árkovit válcov., rovné. 4—7 ,».

Na spadalých trouchnivých vtvích a klackách ve vlhkých koutech lesních

u ^Tnichovic o, tqi6. Klacky vypadají jako vápnem natené.

Odontia Pers. Zubatka.

Plodnice blanitá nebo masitá, na substrátu pevn rozlitá, na po-
vrchu malikými, kuželovitými, jednoduchými neb dlenými hrbolky

posázená, jež jsou povleeny hymeniem a koní obyejn brvkami.
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o. íimbriata Pers. i7<)6. Z. hrvitá. riodii. blanitá, n:i ukr. l)lavá.

kožovitá, až nkolik cm \- pr., okoládov hndavá a pevnjšími

vlákny proniklá, trochu mas., zvlášt dosahuJ€-li tlouštky 5
—8 mm.

Z ní vyrstají hust vedle se1>e hrbolky kuželovit, 1
—

3 mm dl., oljy-

ejn na konci v ostré hroty nebo brvky ro/.dlen, liarvy masov
hnd. Výtr. potUouhle ellipt., zakiven, k basi trochu zúžené,

3
—

4,<(, hladké, bezbarvé.

Na podzim na trouchr.ivém dívi v Icsicli a huštinách vzácn. \' Šárce

a na Morav r. 1913 sbíral p. Sladký. Kutná tlora (Hejny).

O. hirta Fuckel (Symb.). Z. buková. Plodn. na dev rozlitá, bílá,

sotva I mm ti., na okr. krátce plstuatc byssoinfá. \\vrustky na této

husté, žemlové žluté, 2—3 mm vys., hipénkovité, v ostré brvky a

ostny klané. A^ýtr. podlouhle ellipt.. na basi stáž., bezbarvé, 3
—4 .".

Na trouchnivých bukových paezech v lesích Jevanských hojn, v lét

a na podzim. Na habrových paezech u Perucc (Rcisner). Jest pibuz. O. Barba

Jcvis Bull., ale mnohem menší.

O. salícína sp. n. Z. vrbová. Plodn. bílá, na substrátu široko roz-

litá (10
—

2^ cm), mech i kuru inkrustující, na obvodu širokým

dlouze a hrub brvitým lemem vnená, splývající v nepravidelné

shluky (až i cm v pr.) podlouhle kuželovitých ostn, ve všech sm-
rech rozestálých, na špice i—

j" brvami ukonených, na povrchu

chloupkatých. Konsistence m>kce šavnat mas. Výtr. vejitokul.,

hladké, asto s i tl., 8—10 /'.

Na ke staré vrby u Hrusic (11, 1921) ve Aclikém množství. Velice pí-

buzná O. melleo-alba Britz. (na bucích) jest také mkce voskovitá. Ostny na-

šeho druhu neivoí hebínky, nýbrž kulovité skupiny a drzy.

Mucronella Fr. Ostenatka.

Plodnice není vyvinuta žádná, takže ostny oblé, dlouhé, ostré

vyrstají pímo ze substrátu (obyejn trouchnivého deva boro-

vého) v hustých skupinách. Rod tento ovšem blízce se druží k sekci

Hydna Microdon. Uvádjí se 3 druhy, ale posud, málo známé a

sbírané. Niejznámj-ší jest M. fascicularis A. Schw., jejíž výtr.

mí Britz. na 8 /'.

M. polyporacea sp. n. O. chorošová. Ostny 3
—() mm dl., zvolna

oste zašpiatné, nkdy ve dv rozdlené, nkdy ])o 3
—

4 na basi

spojené, hust velké plochy pokrývající, nejprv ist bílé, i)ak na-

žloutlé, posléz rezavé a tuhé. Výtr. velmi hojné, krátce kulov. ellipt.,

malinké, bezbarvé, hladké, 3
—4 fi.

Na rourkách choroše Polyporus odoratus v takovém množství, že se zdá,

jakoby tento choroš místo rourek nesl ostny, ili jakoby se pemnil v Hydnum,



což tim vice víry nabývá, že ostny se pak barví jako rourky choroše. Myceliovy

podklad není žádny. \' pletivu nalézají se hojné krystalky (osmistny) až

12 ft v pr. V doli Zvánovickém u Aodrad na smrkových paezech v záí 1919.

Phlebia Ir. ZJhtatka.

Plodnice mkce voskovitá, na substrátu korovit rozlitá, na ob-

vodu nebo na vyniklých hrbolcich hebenité, brvité lupénce, hyme-
niem povleené tvoící. Výtr. bezbarvé, hladké. — Jen asi 5 druhu

evropských, žijících na korách rzných strom nebo na starém díví.

Ph. cristata sp. n. Ž. bebenitá. Plodn. 3
— lo cm v pr., na sul)-

stratu rozlitá, masit šavnat voskovitá, nepravid. hrbolatá, masov
naervenalá, na obvodu a na vyniklých hrl)olech hebínky ploché,

polookrouhlé, asi i cm š. a dl., na okr. zoubkaté brvité, živé oran-

žové, na ploše hrbolkaté tvoící. \'ýtr. vejitohruškovité, 10— 12 /'.

Na ke bezových paez na podzim u Mnichovic. Liší se od Ph. auran-

tiaca Sow. vyniklvn.i, plochými, zoubkat brvitými hebínky, jakož i výtrusy.

Ph. Alni sp. n. Ž. olšová. Plodn. na substrátu rozlitá, i—5 cm v pr.,

sotva 1 mm ti., bílá neb do žlutavá, na okr.paprskovité brvitá, na

povrchu hrboulky pnšpiatélými, paprskovité lehlými husté posá-

zená. \^ýtr. zaoblen krátce ellipt., bezbarvé, hladké, 8— 10 ,"•

Xa ke trouchnivého, na zemi ve vlhkém mechu ležícího klacku olšového

v lesním údolí u Vonoklas v íjnu 1921 sbíral p. Fr. Frchtner. Jest píbuz.

Pil. vaga Fr. (na borovici) a Ph. alhida Fr. a Pli. centrifuga Karst. (jedle).

Blízce píbuznou jest také Ph. Kricgeriaua Henn. (1902), která má ale výtr.

válcov. 3—5 fi.

Radulum Fr. Struhák.

Plodnice jako tenká blánka, na dev pilehlá, z níž vyrstají

proídlé stojící hrbolky neb ostny. \'ýtr. bezbarvé, hladké. Celkem

22 dr., z nichž 11 dr. evro-pských. Houbiky korové, nepatrné.

R. orbiculare' Fr. 1828 (Hydn. Radula Fr.). S. okrouhlý. Plodn.

v podob bílého, rozlitého. 2—8 cm š., se substrátem pevn srostlého

povlaku, na obvodu zaokrouhlená, nkdy nažloutlá. Ostny nepravi-

delné, namnoze ídce skupené, nestejné, oblé, tenké i tlusté, na konci

asto šttinkaté, bílé. \'ýtr. bezbarvé, kulaté, hladké, pema-
linkc (i íí).

Xa bezové kiife v lesích sem tam, na podzim a v zim. Mnichovice, Újezd
Ostalov (Šim.), Košíe, Dejvice (R).

R. quercinum Pers. 1799. -^^ dubový. Plodn. za sucha tence a tvrd
korovitá, na ke rozlitá, slupitelná, blavá neb svtle okrová. Ostny
tlusté, 5

— 10 mm dl., v kuželovité skupiny spojené, na konci tupé.

Výtr. veliké, zaoblené krátce elliipt.. hladké, bezbarvé, 12— 14/(.
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Na zetlelých vtévkách dubovýcli na podzim a v zini. Mnichovice, evnice

hojn (Kav.), Dobíš (Starý), Chuchle (Fchtr), Košie, Motoly (R), Hvzda. —
U evnic sbíral p. dr. Kavina podivnou lormu, snad sem také patící, jež má
ostny až 8 mm dl. a prstnat v nifovité, oblé vtviky dlené, na basi vesms

splývající. Nemají bohužel výtrus, za to ale hojné cystidy tence vetenovité,

protáhlé, na konci s kulatou palikou 4—5/'.

R. tomentosum Fr. Epicr. 1836. 5". plstnatý. Plodn. daleko rozlitá,

bílá, mkce papirovitá, na okr. plstnat vláknitá. TTymenium vosko-

vit pevné, bílé, hladké, sem tam tvoící skupiny kuliek až i mm
v pr., jež nkdy sedí jako hlavika na vyzdviženém sloupku a za

sucha temn hnd se

zbarvuji. \\vtr. tup
vejito-ellipt., iré, na

basi stáž., 10—12
^,.

Na dev a korách

starých vrb všude dosti

hojn. Pokrývá nkdy až

50 cm velké plochy. U Mni-

chovic asto, také u Rado-

tína a sv. Prokopa. Hlavn
na podzim.

Sistostrema Pers.

Rozdrka. Obr. 130. Reisneria papyracea Vel., slab zmenš.,
zvtš. lištnv a výtr.

Plodnice plochá, lu-

penitá neb klobouko-

vitá, velká, neuritého tvaru, kožovitá, nebo masitá, pisedlá nebo

i v excentrický ten zúžená, na spodu úpln volné, pcntlicovité, úzké.

špiaté neb zubaté lištny, hymenietn povleené nesoucí. Celkem

v Evrop toliko 4
—

5 druh známých. Rostou na kmenech, v mechu

a zemi v lesích, asto v souvislých kolo-niích neb massách.

S. confluens Pers. 1797. A', splývavá. Plodn. 1
—

3 cm v pr., krátce

stopkatá, stední nebo postranní, v stopku kuželovit ziiž., kožovité

mas., tuhá, asto nepravid. lalonatá, nahoe rovn uatá, jamkovitá,

plstnatá, bílá, pak nažloutlá nebo okrová. Ostny vespod kl. husté.

bílé, ploše lupenité, rzn vytvoené, asto zubaté a asto také n-

kolik rourkovit si-ostlých. Výtr. kulov., hladké, bezbarvé, 3
—4 f*-

V lesích mezi mechem, jehliím a listím, s nímž srstá dohromady a tvoí

bílé kolonie, z drobných kousk složené. asto srstá nkolik plodnic dohro-

mady. Jest to houbika drobná, nenápadná. \' lesích všeho druhu v lét a na

podzim dosti hojná.

S. Cavinae sp. n. R. Kavinova. Plodn. veliká (8— 12 cm), lupe-

nitá, mkce kožovitá. celá ist bílá. nepravid. lalonatá, asto podko-



\(.vii \e ilva zaoblené, pentlicovité laloky rozdlená, stranou v tlu-

>;l,,i, (3
—

_^ cmj, krátkou (2
—4 cm) stopku pecházející, hladká,

Ixsá, za sucha pokroucen svraskalá. Na spodu jejím vyrstají 2—^
^~^•^^^ ^ll^ 1

—
^ nim šir., ploché, úplné mezi sebou volné pentlice vý-

tnisiié. jež na konci jsou zaoblené a hebenité zubaté neb u kraje

plodnicc v úzké, dlouze zašpiatné, ale také ploché jehlice pechá-

zející, barvy bílé, na t. zvolna sbíhající. A'ýtr. nepravíd. kulov.,

hladké, slab nažloutlé. 7
— 10 ."• Nyfy bezbarvé. Za sucha voní

siln houbov.

Obr. 131. Reisneria papyracea Vel., málo zmenš.

\'yistala v smrkovém lese ze zem u evnic v záí 1916 (p. dr. Karel

Kavina). — Jest nejvýš podivná houba, dle pentlicovitého hj^mcnia jen k r. Sisto-

strema náležející, .'^le svým tvarem a velikostí žádným popsaným druhm se

nepodobá. Friesv druh Irpex }adicalus (viz násl.) jest rozhodn blízký, jest

rovnž veliký, má ale dlouhý tíe. zevn plstnatou plodnici a jehlice popisuje

autor »aculeis basi favosa ad medium connexis, fuscis«. Ješt více píbuznou
zdá se býti "^. puchyodon Fr., která se popisuje co »dimidiatum, sessile, albi-

cans, pilco carnoso, basi efíuso, subrepando, glabro, lamellis crassls, planis,

difformibus, immixtis subulatis«. Roste prý na dubech ve Francii. Saccardo

praví, že kl. jest 4— ,t cm š. a 6 mmi ti. Irpex heterodon jest prý totožný. Z toho

a.spo tolik jistého vyplývá, že naše houba v obou jmenovaných druzích má
blízkou píbuznost a nestojí v systémiu osamocena.

Reisneria jjen. nov. Reisuerka. Obr. 130, 131.

^lycelium tvoí daleko rozlehlé, vatovité, tlusté, hndé po-

vlaky, na nichž narstají okrouhlé, tup lalonaté, papírovité lu-

peny, na kterých pak vyrstají nejprv labyrinticky síovitá žebra,

z kterých vynikají konen parohovit rozvtvené, hymeniem pota-
žené, až k basí volné útvary. TTyfy i výtrusv temn hndé.
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R. papyracea sp. n. Rcisiicrha papírová. Mycelium poviéká jako
mkce plstnatá, suchá, mkká (asi jako zápalná Inibka), až 2 mm il..

hndá vata veliké pbchy zetlelho deva. Na této tvoi se oste ome-

zen, cele pirostle, ztuha blanité, tup lalonaté lupeny tže barvy,
na nichž vznikaji nejprv labyrintické lištny, jež pak vzrostou ve

voln, ploch, až i cm dl., hnd, kožovit. v rzný poet ostrých

cíp nepravid. rozdlené plátky, povleené hymeniem. Tlyfy i výtr.

hndé, tyto kulov. neb vejitokulov., hladké, 3
—

4,".
Na trouchnivém, smrkovém

prknu v Košíích v zim 10 16

sbíral mj pítel, p. editel Otfn

Rcisner, nezištný, pilný a ob-

tavý podporovatel mého díla a

bystrý pozorovatel mykologický.

Z dol Kladenských r. 1010 pi-
nesl p. pro. Žofka pkné, až 25

cm š. kusy, jež nesou na vatovi-

tém podkladu parohovit rozvt-

vené útvary, jež ale také pe-

cházejí v etné, stcchovité klo-

bouky 2 až 5 cm v pr.. zevn

sklenuté, mkce hnd plstnaté

a vespod plodnými lištnami po-

sázené, takže celý kus má bizarní

podobu (obr. 131.). Také v do-

lech u Kyjova na Mor. (Neuw.).
— Jest to podivuhodná houba,

kterou by nkdo mohl také po-

važovati za deformovanou Len-

zites abietina nebo njaký írpex

nebo Daedaleu, ale kulaté, hndé

výtr. a hndé hyfy k této pí-

buznosti neukazují. Jest to spíše

skuten samostatný rod, žijící

na zpsob Merulius lacrym. hlavn v myocliovém, vatovitém stadiu, jež roz-

rušuje prkna a trámy ve vlhkých stavbách a jen ídce kdy vstupuje do stadia

fertilního. Tím také ušel posud pozornosti mykolog.

Irpex Ir. Bránovitka. (31)r. 132.

riodnice brzo jako bokem pirostlý nebo hbetem pipojený

neb i v stopku zúžený klobouk, brzo jako blanitý, na sul)Stratu roz-

litý povlak. Na spodu kl. nebo na lupenité stélce volné, ploché, pen-

tlicovité, obyejn dípen lištny, jež ale na basi splývaji v hranat

stny jako u choroš. \' mládí také vyrstá nejprv hranatá sí, z níž

teprv vyrstají volné lištny.

Obr. 132. I. Irpex daedaleaeformis Vel.,
v pir. vel., zvtš. lištny a výtr., 2. I. de-
formis Fr., v pir. vel., zvtš. lištny a výtr.,

3. I, candidus Wein., zvtš. výtr., 4. I. obli-

quus Schr., pi^ir. vel. a zvtš. lištny a výtr.,

5. I. paradoxus Schr., zvtš. lištny a výtr.,

6. I. glaberrimus P., zvtš. lištny a výtr.,

7. I. Johnstoni Fr., zvtš. lištny a výtr.
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Na ríi/néni dívi, paezech a kmenech rostoucí lioul)}-, malé

i velké rzného vzezeni. Nkdy také rostou na zemi a humusu. Asi

15 druh v Evrop uvádných, z nichž vtšina špatn jest známa.

l\od tento tvoí pechody k rodm Lenzites, Polyporus, Radulum,

Sistostrema, Daedalea i Reisneria. Druhy r. Polyporus a IMedalea,

jichž rourky se v stáí dlí v cípy a laloky, snadno by mohly býti

]X)kládány za r. Irpex. Myslím, že, až budou známosti o všech práv
jmenovaných rodech více prohloubeny, nastati mu>í jiné rozd-

lení a vvmezení druhu i rod.

^M.

'

íh-Sr.'

X
^

1^

TÍf?'

Obr. 133. Irpex radicatus Fuck., I. hydniformis Vel., slab zmenš.

a) Plodil, velká, stopkatá, v ndlevkovitý^ centrický nebo po-

stranní kl. rozšíená.

I. radicatus Fuck. Fr. Hym. Eur. 619. B. koenatá. (Obr. 133.)

Plodn. suše mkce a nápadn lehce korkovitá, 6—10 cm vys., nahoe
v kl. poloviní, 10— 15 cm š., nálevkovit rozlož., v postranní ten

zvolna zúžená. Kl. uprosted asi 1 cm ti., k okr. tence lupenitému a

dol sehnutému zvolna ztenený, vlnkat zprohýbaný. celý mkce
svtle okrov plstnafý. T. rovný, i—2 cm ti., dole asto koenující,
delší pr. kl.. mkce korkov., nepravid. hrbol. a mnohdy ve více kl.

rozdlený. Lištny na spodu kl. vesms radiáln sestavené, tenké, lu-

penité, vtšinou v souvislé lupeny dlouze splynulé, na staré houb
v užší pásky rozdlené, pín vlnkaté. nejprv blavé, pak hndé.

Výtr. bezbarvé, velmi hojné, kulov. ellipt.. 4—5 f.
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\ tráv v starých dubinách u Lískovic u Holic v srpnu lojo sbírala sL

Charvátová. — Nejvýš vzácná a podivná houba. Nelze pochybovati, že jest to-

druh autorv, popis se nápadn shoduje. Lištny jsou nejprv v dlouhé lamelly

splynulé, ale na staré houb páskovité, uvolnné, tupé, 2—4 mm š. a 5
—8 mxn

dl. Posud mimo Fuckela (Badensko) ji nikdo nesbíral.

I. hydniforinis sp. n. B. lošáková. Kl 5—12 cm v pr., kozov b-
lavý, nálevkovitý, nepravideln lalonatý a asto až dolii v ikrojky
rozdlený, na okr. trochu sehnutém lupenitý, uprosted až 5 mm tk.

matn mkce sametový, na spodu zvolna v centrální, tlustou (i cm),
asi I—3 cm dl. stopku zúžený. Kolem stopky na basi vyrstají v ne-

pravid. skupinách hlízovité útvary, z nichž mže vyriisti nová plodn.
asto nkolik kl. dohromady srstá. Rour. na spodu kl. s nepravid.

lalonatým. až i mm sir. ústím, jež se ale v stáí rozdluje v dlouhé,

volné, ploché, zašpiatné lištny barvy naervenale okrové. Celá

houba jest bílá, ale pomakáním a v stáí barví se ervenav nebo

hndav. Výtr. kulov. ellipt., hladké, bezbarv, 5
—8 /'.

Na písité zemi v smrkovém lese u Slaného v íjnu 1917 sbíral p. . O.

Rcisner. ]'ati urit do píbuz. ped., ale jest od nho rozdílný.

b) Plodil, lupcnitá, voln odstálá neb bokem pirostlá.

I. fuscoviolaceus Schrad. 1794. B. hnedofialová. Plodn. tvrdé ko-

Áovitá, tence lupenitá, bokem pisedlá, obyejn nkolik nad sebou,

nkdy také hbetem pisedlá a okrajem odstálá, i—4 cm š., zevn
bíle plstnatá, svraskalá a kruhovitá, vespod i s ostny nejprv masové

ervená, pak fialová, za sucha konen hndá. Ostny husté, lupenité,

velmi rzného tvaru, asto na konci zubaté, na basi v adách spo-

jované. Výtr. sporé, bezbarvé, válcov., ik basi stáž., 3
—

5 n.

Na kíje borových paez, kmen a vtvi zetlívajících po celé léto až do

zimy všude sice rozšíená, ale ne obecná. Zbarvením jest ihned nápadná.

V' mládí tvoí vždy okrouhlé, ploché, celou plochou pirostlé lupeny, jež se pak

jedním okrajem ponou zvedati jako odstálý klobouek.

I. carneoalbus Fr. 1828. B. ervenobílá. Kl. 2—4 cm š., p^ilri-

okrouhlý, zúženou basí pisedlý, dosti mas. kožovitý, nejprv bílý,

ale pomakáním a v stáí hndnoucí, radiáln hrub sífovit vlák-

nitý, s hrubými sem tam odsiálými chlupy, nekruhatý. Zuby na spo-

du husté. 3
—8 mm dl., ploché, dlouze šidlovit zašpiatné, 2—./-

klané, na basi blánít srostlé, masov ržové. Výtr. úzce árkovit

obloukovité zahnuté, bezbarvé, 4—5 jn- Páchne jako ztuchlé máslo.

Na starých jedlích u Domažlic v lednu 1916 sbíral p. u. ^ Melzer. Friesv

popis jest nedostatený.

I. glaberrimus Pers. 1797. B. lysá. Plodn. sice odstálá, ale dol na

substrátu sbíhavá a zde asto hladká, bez zub, 3
—

5 cm š., tence
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iupL-nitá neb i na basi znan ztluštlá íaž i cm) a k ostrému okr.

zvolna ztenená, na povrchu trochu kruhatú, úpln lysá, rezav hndá,
za živa elast. mas., za sucha co kos tvrdá a na okr. poernalá. Zuby

svtleji hndé. 4—8 mm dl., n^pravid. zubaté neb lalonaté, ploché.

Duž. blavá do žemlová. Výtr. kulov. ellipt., bezbarvé, 2—3,«,

Xa vrbovém paezu u Radotína v dubnu 1916 (O. Reisner). Zevní podobou
i velikostí pipomíná Polyp. versicolor. Nápadná jest drobnost výtr. Struný

popis autorv dobe naší houb odpovídá. Persoon ji sbíral na luglans regia

ve Francii.

I. caiiescens !>. 1828. B. hlavá. Plodn. 2—5 cm š., tvrd devnat

kožovitá, velmi tenká, ploše rozlož., bokem pirostlá (v mládí okrou-

hlá a celým hbetem pirostlá) oste krnhatá. hust chlupatá, sedává,

ves]X)d blavá, s hustými, sploštlými, velmi nestejnými, nkterýmJ.

u pedu zubatými a po nkolika spojovanými ostny.
Na kmenech rzných strom, hlavn listnatých. U Karlštejna, 10, 1912.

vídá se být velmi vzácná. Podobá se nápadn Daedalea unicolor, ale jest tikrát

menší a tení.

c) Plodn. na substrátu rozlitá, asto neslupitelná a na okr.

byssovitá, nkdy jen jako myceliový povlak.

I. Johnstoni Fr. 1874 p. 621. B. Jolinstonova. Plodn. povléká kru

jako bílá tuhá papírová blána zaoblených obrys, 5
—

25 cm v pr.,

s okr. celistvým (nikoliv byssovitým), iltle plstnatým, voln odstálým,

celá lehce slupitclná. Lištny u okr. plodn. nízké jako zul>até he-

bínky, u stedu až 1 cm dl.. v adách spojené, ploché, árkovité. ne-

stejné, na konci namnoze tupé, celé nebo zubaté neb i prstnat dlené,

na basi ale spojované, okrov špinavé. Cystidy hymenia válcovit

ellipt. na konci se strupatou epikou. \'ýtrusy j&em nenalezl.

Na borové kre v ohrad na Smíchov v dubnu 1917 (O. Reisner). Díví

toto pineseno z \'\'soké u Bezdze. Jest význaný, velký druh, nápadný b-
lostnou, na okr. odstávající blanou. Popis Friesv se sice shoduje, ale jest

uboze krátký. Y Anglii »ad ramos emortuos«.

I. paradoxus Schrad. 1794 (.Sistostrema digitatum Pers., 1. Cerasi

Fr.). B. podivná. Plodn. široce na ke rozlitá', bílá, neslupitelná.

na okr. iitle pavuinat byssovitá, nejprve hranatou sítí pokrytá,
z níž pak vyrstají ploché lištny .(3

—
5 mm d.1.), na konci dípat

brvité neb i prstnat dlené, na basi ale s okolními spojované, ztuha

kožovité. Výtr. bezbarvé, krátce ellipt., k basi staž.^ s centrálním

tlískem. 5
—

6/f.

Na ke kmen a vtví listn. strom vzácn, hlavn v buinách. Nkdy
pokrývá celé vtve jako drsný, bílý povlak. Jevany, evnice (K), Kunmily
u Svtlé n. S. (K).
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I. candidus Weinm. J83O. I'>. blost iiá. Tlodn. i
—

3 cm š., celá ist
bílá, leda jen sem tam nažloutlá, nejprve k substrátu pitiskla, roz-

litá, na okr. brvit byssovitá, pak ale jako tuhá blána odchlíplá a la-

sturovit vydutá, neuritého^ obvodu, s ostny 3
—8 mm dl., kuželovi-

tými, prsnat dlen'ými nebo lupenitými a v hebínky spojenými neb

lištnovitými. Výtr. válcovité, k basi stáž. a trochu zahnuté, 2—3 /'.

Na ke a devu borovém u Tebon v záí 1915 sbíral Weinzettl. Jest

apí velmi vzácný drnli. Uvádí se z Rnska a od Berlína. Pipomíná Radulum

orbiculare.

I. obliquus Schrad. 1794. B. šikmá. Plodn. tvoi útlý, bílý, bysso-

vitý povlak, na nmž v skupinách stojí jako svazeky lištny ploché,

árkovité, na konci šikmo tup uaté nebo rzn hluboce vykrojené,

na basi v mládi rourkovit splynulé, 2—4 mm dl., mkké, ist bílé.

Výtr. ellipt.. l)ezbarvé. 5
—6 /».

Drobounká houbika na zctlclé ke listn. strom. \' naší zahrad v Mni-

chovících na zetlelé ke švestek v zim 1915.

I. deíormis Fr. Elench. 1828. (Hydn. pseudoboletus DC). D.

zrdná. Plodil, jako útlá, bílá, na okr. ojínn plstnatá blánka.

Zuby až i cm dl., nepravid. dlené, na konci oste ostnit zubaté, na

basi síovit spojované, bílé, kožovité, suché. \'ýtr. bezbarvé, vejit

ellipt., na basi šikmo stáž., s kulatým tlískem, 6—7 ,".

Na zetlelých vtvikách listn. strom, hlavn dub vzácn. U Dobíše

na podzim 1915 sbíral p. u. Starý. Jest blízce píbuz. I. paradoxus a snad jen

jeho odrda s jinak vytváenými zuby.

I. daedaleaeformis sp. n. 7^. sífkovcová. Plodn. rozlitá, bez i>evné

ko'nsistence, s pavuinaým, byssovitým, útlým, bílým okr. l\our.

bílé. až I cm dl., na basi trochu nažloutlé, ztuha ko^žovité, nkteré

ve volné, dlouhé, celokrajné, ploché lištny rozdlené, jiné však do-

hromady více mén srostlé, labyrintioké, drobounká ústí tvoící a

svazeky obdélníkové na dev skládající. Výtr. bezbarvé, ellipt.,

3—4."-
Na trouchnivém paezu habrovém ve Hvzd v íjnu iot6. T. obliquus

Schr. zdá se mn býti nejbližší, má zcela takovou podobu, ale jest o mnoho

menší a lištny nejsou tolik srostlé. Náš druh ukazuje již siln k r. Daedalca.

Hydnum L. Lošdk.

Plodnice rzn vytvoená, brzo kloboukovit s centrálním nebo

postranním teném, brzo l)okem nebo hbetem pirostlá, brzo kovit

vtvitá, brzo na substrátu rozlitá neb i dokonce žádná. Ostny oblé,

jehlicovité, i až více cm dlouhé, oblé, na basi volné, nesplývající. Vý-

trusy a hyfy bezbarvé nebo hndé nebo i jinak zbarvené.
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Xeliký rod, svým utváením i svým genetickým rozlenním

r. l'olyporus docela soubžný. Roste také na podobných stanoviskách

a také jest v troi>ech bohat zastoupen, akoliv i Evropa hostí znaný

l>ocet (asi 120 dr.). Sace ar do uvádí všech známých 233. Mnohé

druhy vyznaují se silnou, zvláštní vní, která ani u chorošii ani

u jiných devnatých hub nepichází. Masité jsou jedlé, ale tžko

ztravitelné. Objevují se až v pozdním let a hlavn na podzim.

Rostou na lesním humusu, opadalém jehlií, listí a smetí, na stro-

mech, paezech, devech, vždy na vlhkých a stinných místech.

I. Microdon. Stlka jako blána substrát povlékající, na níž kolmo vyrstají
volné ostny.

H. macrodon Pers. 1801. L. dlouhoostný. Plodn. blanitá, bíle

plstnatá, nepravid. devo povlékající. Ostny i— 1>4 cm dl., tenké,

dlouze jemn zašpiatlé, ervenohndé, hust, voln z blány vyr-

stající. \'ýtr. hladké, hruškovité, 4—5 ,".

Xa bonn-tm díví vzácn. V naší zahrad v Alnichovicích v záí 1915.

H. mucidum Pers. 1801. L. mokrý. Plodn. na dev paprskovit

rozlezlá, mkce útle pýitá, ist bílá (jako bílá plíse). Z ní vyr-
stají husté ostny až i cm dl., osite zašpiatlé, dole žemlov hndé,
na konci bílé, asto ve 2—3 ramena klané, husté, volné, nepravid.

velké plochy pokrývající. Výtr. kulovité, 4 ,".

\' dutinách kmen starjxh vrb v Mnichovicích (9, 1915), v údolí Rado-

tínském, ve Hvzd, žárce.

H. niveum Pers. 1797. L. snžný. Plodn. nejvýš jemná, dotknu-

tím se dá snadno setíti. Tvoí plísovité povlaky na dev, na nichž

vyrstají v chomáích jehlice v podob blostných, teninkýcJi, 3 až

4 mm dl., kivolakýcli, tupých nitek, \\vtr. široce ellipt., hladké, iré,

veliké, 15
—16 //.

Na starém, trouchnivém dev borovém, na klech, plotech, trámech ve

vlhku a stínu po celé léto a všude dosti hojný.

H. foetidutn sp. n. L. snirdutý. Duž. stélky mkce vatovitá, sotva

2 mm ti., široce na dev rozlitá, bílá, na ní ostny pehusté, i cm
dl., oblé, sírožluté, na špice bílé, krátce špiaté, ve 4

—8 vrstvách

nad sebou. Výtr. hladké, bezbarvé, kulaté. 3
—4 /'. velmi hojné. Celá

houba páchne odporn kysele na velikou vzdálenost.
Tvoí dosti mkce mas., beztvaré komplexy, až i m dl. a 10 cm šir a 12 cm

ti. na vtvích a kmenech stoletých jablo v naší zahrad v Mnichovicích.

5 poátku roste pod korou, pak ale protrhává kru a proniká ven. Zápach jest

tak nesnesitelný, že až závrat psobí. Neshoduje se se žádným žlutým druhem
z toho píbuz. H. Schieónrmayeri Heufler 1870., rovnž na jabloních, má dle
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popisu mohutnou, rzn (krápnikovit) utváenou, velikou stolku, duž. síro-

žlutou, uvnit s dutinami, výtr. ellipt. 5
—6 /'

H. farinaceum Pers. 1797. L. mouný. Plodn. jako nejvýš útlý, bílý,

za sucha polikovit rozpukaný, neslupitelný povlak, na okr. jako

bílý, zvolna se ztrácející nálet. Ostny tuhé, bílé, i—3 mm dl., asto
ve 2 klané, oste dlouze zašpiatné, nepravideln oddálené roztrou-

šené. Výtr. bezbarvé, Idadké, kulaté, 2—3 n.

Na trouchnivém, borovém dev, asto na prknech, klech. V botan. za-

hrad v Praze v paeništi v lednu 1918.

H. stipatum Fr. Syst. Myc. 1,425. Hym. Kur. 617. L. tupý. Bílý,

plodn. jako jemný, vatovitý, mkký povlak, na nmž objevují se

drobné, tupé hrboulky, které na nkterých místech vzrstají v husté,

rovné, 3
—

5 mm dl. ostny, barvy bílé, pak nažloutlé, mkké, na konci

tupé, obyejn 2—3 zoubky dlené. Výtr. nepravid. kulov., hladké,

bezbarvé
, 5 ,«. Na konci ostn cystidy dlouze vláknité, tlustou, ku-

latou palikou okonené.
Na olšových a akátových paezech v rokli pod Slivencem v íjnu 1921.

Pokrývá ploch}^ 5
— 12 cm široké.

H. alnicolum sp. n. L. olšový. Plodn. jako útlá, teninká, bílá blánka

0*5
— I cm v pr., s šir., pevn pirostlým, oste omezeným., útle plstna-

tým lemem. Ostny teninké, 2—4 mm dl., oste pišpiatné, sotva

kde dlené neb zoubkem opatené, pleové naervenalé. Výtr. krátce,

tupé ellipt., hladké, pcmalinké, 1^2—2% /'.

Na olšové ke u Nov. Kdyn v srpnu 1918 (Mr). Od H. stipatum liši

se plodnicí mnohem útlejší a drobnjší. H. bicolor Alb. Sch. liší se plodnicí

široce rozlitou, o?tny kratšími a idšími. H. argutum Fr., také na olších, liší

se zubatými ostny a velkými kulatými výtr

H. bicolor Alb. et Schwein. 1815. L. dvoubarevný. Plod, jako útiá,

oste omezená, k substrátu pirostlá blánka, barvy bílé, útle plstnatá.

Ostny rzn husté, nejvýš teninké, šttinkovité, asi 2 mm dl., ma-

sov ervenavé, pak do hndá. Výtrusy jsem nenalezl.

Na trouchnivém devu smrkovém v lesích nad Menicemi v srpnu 19 15.

H. echinosporum sp. n. L. ješatovýtrusný. Plodn. široko na devu

rozlitá, neslupitelná, sotva >2 mm ti., na okr. jako mounatý nádech,

bílá. Ostny namnoze jen jako drobounké (Vr, mm) tupé bradavky,

spojující se tu a tam v kulovité shluky vtších rozmr, místy ale

vyvinuté jako krátce kušelovité, oste špiaté ostny (sotva i mm dl.).

Povlak i ostny mékce šavnaté mas. Výtr. kidaté, ostrými, dlouhými

ostny ješaté, 8 p.

Na stnách zetlelého deva v dutém paezu smrkovém u Kunic povlékal

celé plochy (11, 1921). Jest podivuhodný druh svou mkkostí a utváením ostn

a výtrus. Snad rzný rod.
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II. Dryodott 1'lodn. stronikovit rocz'tvená, na vtévkácli v peslenech neb

sfazeckách vyrstají dlouhé^ volné, oblé ostny.

H. coralloides Sa>p. 1772 (H. ramosum Bull., H. abietinum Schr..

II. nuiscoides Schum.). (Obr. 134.) L. korálový. Plodn. 6—40 cm

cil., mkce mas., ist bílá, pak nažloutlá, mnohonásobn rozvtvená,

s oblými, na konci stranou visutými vtévkami, jež nesou svazeky
visutých, 1

—2 cm dl.. tence jehlicovitých, jemn zašpiatlých ostn.

\'ýtr. kulov.. hladké, bezbarvé, 4 ^t-

Na vtvích a prknech bukových a jedlových v stínu a vlhku. Casio ve

sklepech. Jest jedlý. Dosti ídce a jen nahodile. Tebo (10, 1915, Weinz.),

Tirna (Zvára), Strašnice.

H. Caput ursi Fr. 1857. L. hla-

va medvdí. Plodn. elast. mkce
mas., z velmi tlustého (až 10 cm)

kmene mnohonásobn dlená ve

vtve husté, posléze tenkými,

I—2 cm dl., oste a zahnut špi-

atými ostny posázené, barvy

bílé, ale ve vtvích a ostnech

bled okrové s ržovým náde-

chem. Duž. sladká, houbov siln

aromatická. X^ýtr. hladké, vej-

itokulovité, s kulatým tlískem,

4—5 fi. Jest jedlý a chutný.
Na díví ve sklepech, ve vlhkých místech, vzácn. Z Tebon v srpnu 1917

poslal mn pkný exemplá pítel Weinzeitl. Dosplá houba tvoí mohutný trs,

až 20 cm v prmru. V mládí nemálo pipomíná Clavaria Botrytis.

III. Pleurodon. Plodu, plochá, skoro okrouhlá, na spodní stran ostny posázená

a ve stedu neb i po stran k dlouhé, kolmé stopce pisedlá, brvit šttinatá.

H. Auriscalpium L. 1755. L. stopkatý. Kl. i—2 cm v pr., okrouhlý,

ledvinitý. kožovitý, tmav hnd šttinkatý, temn hndý, pak er-

navý, tenký. Stopka postranní, elast. tuhá, pímá. 5
—8 cm dl.

I—2 mm ti., temn hndá, hrub odstále šttinatá, uvnit erná, vy-

nikající z hndého vlášení na šiškách borových. Ostny tuhé, dlouhé,

hndé, ojínné. V^ýtr. vejitokulov., hladké, bezbarvé, 4—5 ."•

ÍNia starých, zetlívajících, borových šiškách v mechatých, vlhkých borech

všude sice rozšíená, ale ne obecná, v let a na podzim. eský název »ušní

lžika« jest jist nepkný, proto bych navrhoval jiný: »šišatka«. V stáí celá

houba zerná.

H. Fechtneri sp. n. L. Pcclitiierv. Suše kožovitý, celý erný, kl.

2—3 cm v pr.. tenký (2
—

3 mm), okrouhlý, vodorovn rozlož., upro-

:!>'

Obr. 134. Hydnum coralloides Scp.,
ást plodnice v pir. vel., zvtš. výtr.
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sted jamkov. vmáklý, i
—2 kruliy znaený, n*a okr. vlnit zprohý-

baný, krátce odstále chlupatý, u kraje hrvitý. Stopka centrální, dva-
krát delší pr. kl., kolmá, rovná, nahoe neroz.šiená. 3 mm ti., na
basi napuchlá a odstále šttinatá, podél smákla, celá hust odstále

sametov šttinkatá. Ostny vespod na t. nesbíhav, tlust válcov..

tupé, 2—3 mm dl., šed namodralé. Výtr. bezbarvé, skoro kul .

hladké, 5 !<.

Na borových šiškách u Libochoviek v srpnu 1916 sbíral p. Fr. Fechtner.
y íjnu 1919 opt sbíral p. Fechtner u Slaného. Jest nádherný druh 7. pibuz.
ped., dlá dojem erných Leptonií.

IV. Phellodon. 1'lodn. nálevkovitá neb terovitá, na spodu ostny posázená
a svolná v centrální stopku zúž., kožovitá nebo korkov., dosplá suchá.

a) J'ýfnisy bezbarvé.

c;) D'vé a více plodu k krajem klobouka srostlých.

H. cyaíhiorme Schaeff. 1770. L. nálevkový. Kl. 3—5 cm v pr.,

ztuha kožov.. suchý, tence lupen., plochý nebo nálevkov., svtle hndý,
se svtlými a tmavými kruhy, vrostle plsitnatý. St. tenké, 2—3 cm

vys. a 2—4 mm ti., tuhé, šedobndé, centralni, v kl. zvolna rozši.

Ostny bílé, tenké, ostré, husté, suché naržovlé. Prach výtr. bílý.

Výtr. bezbarvé, hranat kulov., ostenkat tekov., 3 /<.

V mechu a smetí jehlin. les všude v let a na podzim rozšíen. Srstá

vždy až 10— 15 klobouk dohromady a tvoí široké kolonie, ímž jest zdaleka

znatelný. Mam doklady z celých Cech.

H. nudum sp. n. L. holý. Píbuz. a podobný ped., ale vtší, tlustší

a asto jednotlivý nebo jen po 2—3 srostlý. Kl. 3
—6 cm v pr., tenký,

obyejn nepravidelný, nízce sklen.. ])ak rozlož., iipln hladký a lysý,

nekruhatý, špinavé bélavý, do éervenohnda více mén nabhlý,

uprosted bradavéité hrbolkatý a jamkovitý (bez hebínkiV). St.

2—3 cm vys., 5
— 10 mm ti., lysá, hladká, syté hnédá, zvolna v kl.

rozšíená. Ostny teninké, ale dlouhé (5
—8 mm), bílé. Duž. blavá.

Výtr. kulaté, hladké, bezbarxé , 3
—4 /f

. I'oni silné pijemné.
\' smrkových lesích u ían v íjnu 1919 sbíral ]). u. /. Rohlena.

11. raelaleucum Fr. 1818. (II. atroalbum Alb. et Schw.). /.. tmavý.

Drobnjší druh, kl. 2—5 cm š., tence ko5ovité Ittpenitý, nálevkov.,

asto nepravid. lalonatý, sotva znateln kruhatý, erný, na okr.

bélavý a fiakn^ý, hedváb, lesiklý, uprosted s hebínky, hladký, lysv.

St. asi zdélí pr. kl., 2—5 mm ti., hladká, lysá, erná. ( )stny útlé.

krátké, bílé, za sucha šedé fialové. \'ýtr. bezbarvé, jemn drsné, ku-

lov., 3 ,M. I-)ez zápachu.
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\' trsech nebo vice 1^u?íi srostlých. V písitých, suchých borech Polabských.

u elákovic. Lysé, Kolína, Mnichovic, Ondejov, Sázava. Jevíko na Morav

(Buil). Rote v borech i smrinách. Tvoívá celé kolonie a bývá až lo kus

dohromady srostlých. Úhledný a snadno poznatelný druh.

H. sericeum sp. n. L. hedvábný. Plodn. 3
—

5 srostlé, kl. 3—5 cm š.,

tence kozov. Inpenitý, posléz široce a hluboce nálevkov., uprosted

s ostrými hebínky, na povrchu hedváb, lesklý, hladký, lysý, šedo-

hndý, etnými crnavými kruhy znaený a radiáln jemn vláknitý,

za živa na okr. fialový. St. i—3 cm dl., erná a hiist sametová.

Ostny husté, jemné, dlouhé, za živa fialové, za sucha šedé. V^ýtr. kul.,

útle drsné, bezbarvé, 3 .«. \'oní slab pižmov.
\' smrmách u Mnichovic na více místech. Zbarvením nápadný druh,

z pibliž, ped., ale vtší a statnjší. V let.

H. nigrm Fr. 1815. L. erný. (H. cinereum Pers.). Vždy více

plodn. dohromady srostlých, kl. 3
—8 cm š., nálevkov. rozlož.,

,í ostrým, vlnitývi, v mládí, bílým, pak erným okr., nekruhatý, ne-

piavid. hrbolatý, útle plstnatý, za vlhka ernomodrý, za sucha pope-

lav modravý, mkce suše kožovitý. Ostny pehusté, ittlé, tenké,

dlouhé, bílé, poslez šedé. St. 2—4 cm vys. a i—3 cm ti., erná, pak
šedavá. Výtr. kulov., bezbarvé, ostnité, 3

—4 .".
'

.

\' jehlin. lesích, hlavn v starých, mechatých borech, vzácn, v let a na

podzim. U Mnichovic a Sázavy, Tebo (Weinz.).

ii) Plod nice jednotlivé, nesrostlé.

H. laevigatum Sw. 18 10. L. hladký. Velikost i tvar H. compactum,
ale kl. celý hladký, šedý nebo rezav hndý, nekruhatý, tlust a

pevn mas., na dlouho podvin. okr. tenký a široce blavý, dosti pra-

vid., za sucha pevn tvrdý. St. hndavá nebo šedavá, nahoe bílá,

hladká a lesklá, velmi krátká, asi 2 cm ti. Ostny nejprv bí^é nebo na-

rúžovlé s bílou špikou, pak šedavé, sotva i cm dl., krátce pišpi-
atné až skoro tupé. Výtr. kulaté, bezbarvé, slab drsn ostenkaté,

3
—

4 /'• Páchne nepíjemn pižmov.
\' suchých, písitých borech na Sázav u Kocerad a Ondejova, v Polabí,

v let a na podzim. Alnichovice, Zbirov.

H. cdoratum sp. n. L. vonný. Plodn. jednotlivé, kožov. elast., tlusté

mas., kl. 4—6 cm v pr., sklen, rozlož., zvolna v ti. t. zten., vždy
velmi excentrický, na povrchu hladký, jen nkdy v hrubé, ržkat
hrbolaté šupiny rozpukaný, osmahle hndý, matný, s okrajní bílou

páskou. St. krátká, tvrdá, hladká, i—2 cm ti., tmavohndá. Ostny
asi 6 mm dl., tupé, již v mládí masov ervené, na t. zvolna sbí-
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havé. Duž. nahndlá. Výtr. kulov., l)e/J)arvé, ostenkaté. 3
—4 ." Nej-

výš siln, sladce piniov vonný.
V smrkovém lese nad H-usickou cihelnou n Mnichovic, v srpnu 19 IQ-

H. infundíbulum Sw. 1810. L. podobný. \'e všem podobný ÍI. lac-

vigatum, ale kl. více do ervenohnda, st. bílá, ostny nejprv ist

bílé, pak masov naervenalé. Duž. také bílá, siln pižmov vonná.
V starém boru na Pccným nad Ondejovem v záí 1915. Posud znám ze

Švédska a Francie. V mládí je celý klobouk bílý.

H. fusipes Pers. 1828. L. šedohndý. Kl. 5
—6 cm š., sklen., hladký,

v mládí jakoby kožovit plstnatý, šedav hndavý, velmi tlust mas.

kožov., pevn elast. St. asi i cm ti., krátká, tvrd pevná, hladká

špinav bledá. Ostny krátce z.ašpiatné, nejprv bledé, pak šed hn-
davé. Výtr. bezbarvé, kulaté, hladké. 3 ,".

V smrkovém lese u eramí silnice pod Ondejovem v srpnu 1919.

H. moschatellinum sp. n. L. pizmový. Plodn. jednotlivé, dosti tlusté,

kl. elast. pevn kožovitý, 2—4 cm š., nejprv rovný, pak prohlubený,

hladký, nekriihatý, svtle šedohndavý, na okr. bledý, s nádechem na-

ervenalým, vespod zvolna v rovnou i—4 cm dl. a 4
—-10 mm ti.,

tmavou, hladkou stopku zúž. Ostny husté, k okr. kl. krátké, blavc

s nádechem ržovým, oblé, špiaté. Výtr. kulaté, bezbarvé, skoro

hladké, 3
—

4/'. Voní siln jako komonice.
v borových, suchých lesích v let a na podzim. Hojn u Strašic a Zbirova,

Ondejov, vSázava, Jevany, Libochoviky (Fch), evnice (K), Cekanice, Blatná,

Písek, Mnichovice, Benešov. — Houba tato usušena voní stejn siln teba

po 20 rok a hodí ?e proto jako vonika do šatník. Bývá ale ráda napadána

hmyzem.

b) Výtrusy žluté nebo hndé.

y-) Velké, kompaktní druhy, s kl. pes 6 cm v pr.

H. compactum Pers. 1828. (H. floriforme Sch.). L. veliký. {i)hv.

135.) Statný, veliký, kl. 6—12 cm v pr., korkovit plstnatý, okrouhlý,

splO'štilý, nepravideln jamkovitý a vráskovitý, hndavý a na okr.

bíle plstnatý, sem tam zevn i uvnit fialov žíhaný. Ostny husté, špi-

até, tenké, dlouhé (až 8 mm), u okr. kratší, hndé, na špice bledé.

St. velnu krátká, skoro mizící, se zemí a prstí spojená, hndá. Duž.

hndavá anebo bíle a fialov peestá. Prach výtr. hndý. Výtr. hn-

dé, hust ostnit bradavité, 4
—

5 ,"• \"oní slab.

V jehlin., hlavn borových všude dosti hojn, z rovin až do pohraniných

hor (Šumava, Krkonoše, Rudohoí). Jest ze všech nejvtší a svou kompakt-

ností a fialovou barvou význaný.

H. aurantiacum Batsch. 1789. L. oranžový. Velikost i tvar H. com-

pactum a H. suaveolens, ale kl. na povrchu mkce pitiskle plstnatý
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[^koro hladký), radiáln hrub svraskalý, oraiiový a erven (cih

lov^ hruJiatý, na okr. bílý. Ostny husté, tenké, špiaté, bledé, skoro

bílé, posléz hndé. St. velmi krátká, i—2 cm ti., rezav oranžová.

\'ýtr. hndavé, ellipt. kul., hrub bradavité. 5
—6 fi.

\ jehlinatch lesích v lete .'i na podzim rozšíen -šice, ale neliojný. Hra
u Tehova, Jevanj'. Cndrejov, Sázava, Strašíce, Rožmitál, Šumava.

H. suaveolens Scop. 1772. (Calodon su.). L. fialový. Zevnjškem
i rozmry II. compactum podobný, ale kl. zevn bíle plstnatý, ve-

spod fialový, uvnit celý fialový, st. fialov plstnatá, ostny bílé, pak
fialové, konen hndé. Výtr.

'"''
-^.^^^^

krátce ellipt., hrub bradav.,

.^_^ V"
"

5
—6 ,". Voní siln anýzov.

- '^-'"''
' ' V jehlin. lesích na podzim

_ ; po celých Cechách. V Šumav vše-

obecn, asto v obrovských kusech

(.K). Po fialové vni a barv snadno

se poznává.-

H. ferrugineum Fr. 1815. (H.

hybridm Bull., H. Carbun-

culus Secr.). L. rezavý. Ze-

vnjšek jako u H. com-

pactum a H. suaveolens. celá

plodn. rezav hndá, kl. s tupým okr., trochu tmav kruhatý,

v mládí bíhm plsti potažený a krvavé kapky vyluující, posléz dosti

hladký. 5t. kratiká, hndá. Ostny husté, tenké, špiaté, rezav hn-
dé. Prach výtr. rezav hndý. Výtr. ellipt.. hndé, hrub bradavité

osténkaté. =—6 .«. Voní slab moukou.
\' jehlin. lesích, vlhkých a mechatých z rovin až do hor všeobecn roz-

šíen v srpnu a záí. Ki-vavé, velké kapky na bílém kl. jsou i laikm nápadné.

H. fennicum Karst. 1887. L. finský. Suše, pevn, elast. kožovitý,

ki. 4—8 cm v pr.. nkdy 2—3 dohromady srostlé, nekruhatý, záhy

rozlož., sotva lalon., rovn sklen., bezšupinný, hladký, útle šupin-

kat plstnatý, kozov okrov nažloutlý, dol zvolna v t. i
—2 cm ti.,

dosti dlouhý ztenený. T. zdélí pr. kl., velmi tvrdý, pevný, hladký,

matný, šed okrový, na basi ernavý až nafialovlý. Ostny 4 rrum dl.,

oste zašpiatlé, okrov nahndlé, na špice blavé, zvolna daleko

na t. sbíhavé. Duž. špinav blavá. velice hoká. Výtr. žlutohndé.

ellipt., hrub bradavité, 8 .«. Páchne ztuchlinou.

\' starých borech u Babic v srpnu 1919 sbírala pí. Olga Zvinová. Posud

znám jen z Finska. Zvláštním odporným zápachem, hokostí a zbarvením mezi

všemi hned nápadný.

Obr. 135. Hydnum compactum Pers.,
slab zmenš., zvétš. výtr.
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i. scrobiculatum Vv. 1818. L. drnatý. KI. 4—7 cm v pr., korko-

vitý, skoro miskovit vyhlubený, na okr. tenký, uprosted až i cm
ti., svtle okrov hndý, celý velmi liiist hriih drnatý a hrubými,

udstálými supiiianii, hrcbcnitý, i
—2 kruhy znaený. Ostny erno-

hndé, tenké, krátké (5 mm), pejemn zašpiatlé. T. velmi krátký,

pevný, korkov., velmi tlustý (i— ij^ cm), oblý, lysý, hndavý. Ostny
od t. oste oddlene a sotva sbíhavé. Výtr. dokonale kulaté, žlutavé,

jemn bradavité, 3
—4^. Sotva slab páchne.

V dubinách u Lískovic (Iloricko) v záí 1920 sbírala si. Charvátová.

Vzácný druh, o nm/. Frics praví. »in pinelis montanis«.

í^) Menší, útlejší druhy, s kl. nejvýš 5 en> v pr.

H. zonatum Batsch 1789. (H. concrescens Pers.). L. kruliatý. Stoji

asi uprosted mezi H. ferrugineum a H. cyathiforme. Mnohem
menši a gracilnjši než H. ferrugin., kl. 2—5 cm v pr., dosti tenký,

s okr. ostrým, tenkým, bledým, okrouhlý, nálevkov., hladce lesk-

navý, rezavé hndý, s etnými zetelnými kruhy, uprosted v stáí

s kolmými hebinky. T. 3
—6 mm ti., dole trochu tlustši, plstnat

ervenohndý. Ostny husté, tenké, dlouhé, hndé, útlé. Výtr. bled-

žluté, skoro kulaté, 3
—4 /«. bradavité. Bez zápachu.

V habí pod Myšlinem (Mnich.) v ,-rpnn 1918. Udává se vždy z listn.

les, ale všude vzácn.

H. velutinum Fr. 18 18. L. sametový. Kl. 3
—

5 cm v pr., dosti tenký,

rezav hndý, rovný, pak nálevkovit vmáklý, nekruhatý, celý

mkce sametový, kožovitý, na okr. v mládí blavý. T. pevný, hndý,

plstnatý, asi zdélí pr. kl. a 3
—6 mm ti. Ostny hndavé, na konci

bledé. Duž. hndavá, nevonná. Výtr. krátce ellipt., žlutavé, hrub

bradavité, 3
—

4 f^.

V borech vzácn. TJ Tebíjn v zái 1915 sbíral IVcumcttl. Posud znám

pouze z Francie.

H. tnurinum sp. n. L. myší. Kl. 4—5 cm v ])r., asto dvojušatn roz-

dlený (t. postranní), se zaoblenými laloky, tence lupnitý, kožov.,

uprosted nejvýš 3
—8 mm ti., v šedý, lysý t. zvolna zúž., šedý,

plstnatý, nekruhatý, uprosted hebenit ostnitý. Ostny pehusté, te-

ninké. dlouhé, šttinkovit zašpiatlé, svtle šedé, v stáí erno-

hndé. Výtr. kul., bradavité, bled žlutavé, 3
—

4 ,». Páchne siln a

odporn myšinou.
\' starých dubinách mezi Polytrichum a Leucobryum u Ciilumce n. C.

v záí 1916 sbírala si. Aloisie Rigeilová. Velice význaný druh a ode všech

známých odchylný.
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H. Ouéletí Fr. 1874. L. Ouéletv. Menší, hndý druh. Kl. 2—4 cm
v pr., kožov., tenký, hluboce nálcvkov., lysý, hndý, nekruhatý, velmi

hojné hehínky a odstálými ostny posázený, na okr. blavý, zvolna

v krátký, 3
—6 mm ti., hndý, lysý t. zvolna zúžený. Ostny oko-

ládov hndé, zvolna a daleko na basi t. sbíhající. Duž. okoládová,
bez zápachu. \'ýtr. krátce ellipt., hrub hrbolkaté

, žlutohndavé,

3—4 ."

asto trsnatý, ano 1 více kl. dohromady srostlých. Aelik. i tvarem dosti

podob. H. cyathiforme, ale hluboce nálevkov., hndý a výtr. hndavé. Na Dí-
nov u \'eltriis v ."áí 191 5 sbírala si. M. Šafaíková. Vzácný, posud jen na

^'ogesách sbíraný druh.

H. bohemicum sp. n. L. eský. Kl. 2—y/2 cm v pr., tence lupenitý

a ztuha kožov.. okrouhlý, mlce nálevkov., lysý, hladký, jen spo-

rými lištnami uprosted zdobený, nekruhatý, šedé nafialovlý, za su-

cha na okr. ernavý. Ostny tenince šttinkovité, nápadn dlouhé,

temné hndé až erné, husté. T. 2 cm dl., teninký (3
—4 mm), temn

hndý, matný. Výtr. žluté, bradavkaté, ellipt., 4
—

5 /<. Voní dosti

siln komonicí.

V smrinách a buinách u Jevan spoe, 9, 1916. Náleží rozhodn do píbuz.

H. velutinum.

V. Sarcodon. J'lodn. kloboiikovitá, mkce a Hust masitá, velká, v centrální

ten sušená. Druhy bílé nebo bled nažloutlé.

a) Výtrusy bezbarvé, kulaté, hladké.

H. repandum L. 1755. L. zprohýbaný. Elast. mas., s bílou duž., ze-

vn blavý nebo více mén žlutav okrový. Kl. kehký, 4— 14 cm
v pr., hladký, sklen., rzn lalonat zprohýbaný, zídka kdy pravid.,

mdlý, lysý, tlust mas. Ostny velmi kehké, husté, nkteré oblé, jiné

smaklé, jako kl. zbarvené. Výtr. podlouhle ellipt.. hladké, 9
— 11 ft-

Prach výtr. bílý.

\' lesích všeho druhu v let až do zimy všude obecný, asto i v množství

Nkde se sbírá, ale jest tžce ztravitelná, nechutná houba.

H. rufescens Pers. 1799. L. ryšavý. Menší než ped., kl. sklen.,

hladký, pravid. okrouhlý, teneji mas., žemlov hndý až ervenav

hndý, v tení, hladký t., centrální zúž. Ostny všechny oblé, stejné.

Výtr. tup hranat kulaté, 5
—6 /«.

V lesích všeobecn v let a na podzim, nikdy v houfech, nýbrž jednotliv.

Podobá se nápadn obecným liškám, v jejichž spolenosti rostává. — Tu a tam

v habinách a kovinách vyškytá se podivná odrda (var. Avellanae m.) s kl.

vejitojazykovitým, ku postranní, tenké, kolmé, vysoké stopce pipojený, s ostny

na stopce sbíhavými, dlouhými, oblými, asto postrann ostnitými. Jest po-
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divno, pro Rickcn H. ruícscens ve své knize neuvádí, a jest to tak obecná

houba.

H. brunnescens sp. n. L. naíincdlý. Velikost i podoba jako II. ru-

fescens, ale kl. zevn hílý, t. bílý, až i cin ti., v kl. zvolna rozší-

ený. Ostny isté bílé, na t. zvolna a dlouze sbíhající a se umenšii-

jící, posléz nápadné kávové hndé. Vše ostatní jako u ped. H. ru-

fescens jest celý naržo^vle hndavý, ostny delší, u ten nahoe
náhle pestávající, naržovlé, poslz se barvou nemnící.

V borových, mechatých lesích u Jcvan, ían, Habru, na Sázav tu a tam

jednotliv. Zdá se mn býti dobrým druhem, ale budiž ješt dále pozorován.

b) Výtrusy žluté nebo hnédavé, elliptiné, bradavkaté.

H. imbrícatum L. 1755. (H. cervínum Pers., H. squamosum DC).
L. ste<chovitý. Veliká, elast. ztuha mas., kloboukatá houba. Kl. 5 až

22 cm v pr., tlust mas., s ostrým, ostn prostým okr., uprosted
hluboce vmáklý, šedohndý, s odstálými, hrubými, hndými šupi-

nami, na obvodu mkce plstnatý, s ostny na spodu na t. krátce sbí-

havými. T. 2—3 cm ti., krátcí pr. kl., oblý, dole hndý, nahoe

bledý, elast. pevn mas. Ostny husté, dlouhé (až i cm), šedohndé,

na špice bílé. Duž. špinav blavá, slab páchnoucí. Výtr. ellipt.

kulo'V., žlutohndé, hrub hrbolat ostnité, 7
—8 ,».

V jehlinat. lesích z rovin až do hor všude velmi obecný a vždy pospolitý,

od srpna do íjna. Tu a tam se také sbírá jako jedlá houba pod jménem »srnky«.

Ale jest to špatný, tžko ztravitelný druh.

H. subsquamosura Batsch. 1783. L. ncšupinatý. Podob, a píbuz.

ped., ale kl. na povrchu skoro hladký, se sotva vyvinutými a sotva

odstálými šupinami na temeni, ervenohndý. Ostny hndé, oste

dlouze zašpiatné, na krátkém t. sotva sbíhavé. Výtrusy menší,

5—6 /'.

v jehlin. lesích vzácn. Na kraji starého smrkového lesa na výslunném.,

teplém míst pod Ondejovem v srpnu 19 15.

H. squamosum Schaeff. 1763. L. šupinatý. (II. foetidum Secr., K.

leucopus Pers.) Podob, a píbuz. 11. imbricatum, ale menší a j^racil-

njší, kl. na povrchu kaštanové hnédý, hust v drobné šupiny rozpu-

kaný, ostny kratší, t. bílý. duž. bílá, siln tricholomov páchnoucí.

Výtr. žluté, menší, 5
—O /'.

V borových lesích vzácn, na pcKl/.im. I' Mnichovic. Babice (Zv.), Husinec,

Buina (K).

H. scabrosum Fr. 1821. L. drsný. Velikost a tvar jako u 11. imbri-

catum, ale ješt kompalctnjší, kl. tlustší, t. pevnjší a tlustší. Kl.

nepravid. sklen. 10— 18 cm v pr., na okr. velmi ostrý a bíle útle
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físinaiy, ostatnc mckcc odstálc sametové plstnatý a drobounce šn-

piiihatý (šupinky tvoi se z. nahlouených chloupk), hnédý, elast. bíle

mas., v mládl celý bílý. T. 3
—4 cm ti., k basi zúž., asto celý sbíha-

7'ým.; ostny posetý. Ostny dlouhé, na basi hndé, na konci bílé a

/.ašpiatlé, posléz celé hndé. Výtr. ellipt., hrub hrbolat bradav-

ité. 7
—8 .«. \'oní siln anýzov.

\' suchých, borových lesich u Ondejova, Sázavy, Mnichovic v srpnu

a v záí hojné. Kolodje u Pardubic (Schustler). Uvádí se z Nmecka, Švédska

a Anglie. Ricken o nm neví.

\'l. Plodu, velká, mkce mas.^ nestopkatá, kloboukovitá nebo nepravidelná,

bokem nebo hbetem pirostlá.

H. cirrhatum Pers. 1797. L. ježatý. Plodn. kloboukatá, polokru-

hovitá. mkce houbovit mas., ale nešavnatá, uprosted i cm ti., asi

5
— 10 cm v pr., k ostrému okr. zvolna zten., velmi tlustým bokem

pirostlá a s jinými v trs spojená, blav okrová až bílá, s duž.

bílou, píjemn vonnou, zevn hladká, ale spoe mkkými kivola-

kými ostny posázená, na okr. brvitá. Ostny husté, pedlouhé

(1^/2 cm), v pedlouhou, teninkou. zahnutou špiku vytažené, válcov.,

mkké, bílé, uschlé rezavé. \'ýtr. kul., bezbarvé, hladké, malinké,

3—4 ."

Veliká, charakteristická houba na bukových paezech, v let a na podzim.

Tevany, evnice (K), Slapy (Jelínek). 7.elez. hory (^laxm.).

H. dlversídens Fr. 1821. L. riiznozubý. Xepravid. rozvtvené a na-

hlouené klobouky 4— 10 cm š. a až 3 cm ti., mkce mas., bílé nebo

slab naržovlé. zevn pokryté ostny zídka kdy jednoduchými,
1-—2 cm dlouhými, asto dlen<-mi a prstnat hebenítýmí, mnohými
kratšími, dosti hustými. \'ýtr. kul., maHnké, 3

—4 ,"

Xa bukcvých paezech ídce, v let. Jevany, evnice (K), Strašíce.

.Thelephoraceae. Plesákovité.

Plodnice suše ztuha kožovítá (nemasitá, výminkou u Aun-

cularia rosolov.), brzo v podob lupenitého nebo korovitého po-

vlaku, brzo miskovitá, hbetem pirostlá a okrajem odstálá, brzo lu-

penitá a bokem pirostlá, trsnatá nebo stechovitá, brzo nálevkovitá

neb i trubkovitá, brzo prstnat neb i kovit rozvtvená a vzpímená,
celá neb jen na jedné stran hladkým hymeniem povleená (tedy není

tu ani lupenii ani ostn ani rourek ani hrbolk). Basídíe se 2 nel) 4

sterigmaty, promíšené parafysami nebo i nkdy daleko vyniklými

dlouhými chlupy.
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Houby ruznéhn vzezení, drobné i velké. Rostou v lesích na

díví, paezech, opadalých vtvikách, ideji na holé zemi nebo hu-

musu. Nkteré nápadn se podobají (Stereum) lupenitým Polypo-
rúm, ale hladkým hymeniem na spodu hned se lehce rozeznávají.

Náležejí sem rody: Corticium, Stereum, Auricularia, Aleurodicus,

Coniophora, Thelephora, Cyphella, Solenia, Craterellus.

Corticium Pcrs. Kornatka

Plodnice jako kúra nebo blána, tsn na substrátu pirostlá,

stejnomrné struktury, to jest. hymenium pirstá pímo k sub-

strátu. Hymenium hladké. Basidie kyjovité, se 4 sterigmaty. Vý-

trusy bezbarvé, hladké, drobné.

Žijí na korách. díví a vtvích opadalých v lesích, kovinách

a zahradách po celý rok. hlavn ale v zim. Jsou velmi obecným

zjevem. Ze stední Evropy uvádí se asi í)0 druh, ale vtšina jest

nedostaten popsána, jmenovit nedbáno analysy mikroskopické,
takže urování jest nejvýš nesnadné. Dobré monografie jest tu ve-

liká poteba. To platí také o násled. roilu. Urování jest stíženo

i tím, že vtšina druhu (jako u Stereí) netvoí výtrusy, takže u mno-

hých posud výtrusy nejsou známy.

a) Hynienium porostle tnJiýnii šttinkami.

C. velutinum sp. n. /\. sametová. Plodn. daleko na ke rozlitá,

s okr. oste omezeným, nebyssovitým. pevn pirostlým, bcc- sterilní

vrstvy, nevrstevnatá. sotva \^:, mm ti., matn hnd tabáková, same-

tov chlupatá. Chlupy velice tlustostnné, jednobunné, hndé, velmi

špiaté, ostré 100— 150 X 3
—

4 ,». \'ýtr. sporé, ellipt. až vejitoellipt.

hndé, 6—8 //.

Na ke ])ezové n Smena v záí 1920 sbíral p. . O. Reisner. Píbuz.

C. orru.aatum, ale nevrstevnatá a bez sterilní duž.

C. corrugatum Fr. 181 5. (Thelephora Padi Pers., Hymenochaete
c. Berk.j. /v. šttinatá. IModn. tvoí na ke rozlité, až 15 cm v pr.

š., skoicov Jindé, Jiithkovit mkké povlaky, pevn k substrátu

pirostlé, na povrchu sametov chlupaté následkem tlustoblanných.

tuhých, dlouhých, šttinových vláken (nepravých cystid), které vy-

nikají mezi basidiemi z liymenia. Stélka s hymeniem obnovuje se

každý rok novou vrstvíju, takže se skládá nkdy až z 20 vrstev nad

sebou. Výtr. ellipt., 8 í^

Na ke listnatých strom (bízy, stemchy, bezu) vzácn. Na bíze

v Šárce v íjnu 1913 sbíral p. proí. Sladký. Na erném bezu na Malvazinkách
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v beznu jyi6 sbiral p. . O. Rcisner Jest ode všech Corticií nejodchylnjší

a pedstavuje vlastn samostatný rod.

1)') 1 1 yiiiciiiiiin lysé, nevrstcvnaté.

a I Druhy bílé nebo blavé.

C. giganteuni J-r. 1815 Tih. jjer^^anienea Pers., Th. fimbriata

Sow.). K. obrovská. Plodn. povléká celé paezy borové, hlavn kry
zbavené jako souvislá, vosková, bílá, neslupitelná blána. ( ^kraj útle

bíle byssovit brvitý. V stái za sucha se podobá hladkému, špinav

biléniu, nerozpukanému, loupajicimu se pergamenu. Výtr. bezbarvé,

krátce ellipt., pemalinké, 2—3 ,«.

V lesích, hlavn v zim na borových paezech všude hojný a nápadný druh.

C. lacteum Fr. 1815. (Th. cariosa Pers.). K. mléná. Plodn. na

kue daleko rozlitá, 10—30 cm š., pevn pirostlá, pergamenová,

hladká, bílá, asto bradavkatá, neslupitelná, na okr. paprskovit

krátce tísnitá ale neodstálá, v stáí políkovit rozpukaná, nažloutle

mléné bílá blána. Výtr. bílé, hojné, ellipt. kulov., 7
—

9 ft-

Na ke rozliných strom, hlavn listnatých, po celý rok všude velmi

obecná. Hlavn v habinách a dubinách.

C. aracliiioideum Berk. Outl. 273.
— Fr. Hym. Eur. O49. K. pa-

vuinatá. Mnohem jemmjší než C. lacteum, tení, kehí a mkí,
bílé, plodn. pevn jako nálet pirostlá, na okr. zvolna se ztrácí jako

útlá pavuin ka. Za sucha se políkovit rozpukává. Výtr. podlouhle

ellipt., bezbarvé, 5
—

7 ,/'.

Povléká v lesích a kovinách rzné trouchnivjící lodyhy bylin, lišejníky

a smetí, dosti ídce, v let a na podzim. Sbíral jsem. pod Koženým vrchem

M Mnichovic na zetlclých lodyhách ostružin, 7, 1021.

C. acerinum sp. n. K. klenová. Plodn. široko na ke rozlitá, až

14 cm v pr., tltle mkce blanitá, slupítelná, na okr. lalonatá, oste

omezená, útle vatovitá (nikoliv vláknit byssovitá), neodstálá, tsn
pitiskla, suchem nerozpukaná, bílá s odstínem plefovým. Výtr. vel-

mi sporé, bezbarvé ellipt., 5
—

7 /«.

Na ke klen u Karlštejna v ervenci 1917. Jest píbuz. ped., ale jinak

zbarveno, oste omezeno a nerozpukané.

C. tenerrimum
s]). n. K. peiítlá. Nejvýš útlá, jemná. Plodn. na

ke rozlitá, až 10 cm š., na obvodu zvolna jako pavuina se ztrá-

cející a dlouhé tenké, paprskovité rozvtvené nitky tvoící, snho-

bílá, hladká, matná, jako petenká blánka (tení než nejjemnjší

hedvábný papír), kehká, lehce slupítelná, sotva kde roztržená. Výtr.

krátce, široce ellipt., bezbarvé, hladké, 3—5 ,».

Na trouchnivých vtvích v tráv v naší zahrad v Mnichovících a v okol-

ních lesích velmi hojn, v srpnu 1921. Blánka výtrusná jest oddlena od sub-
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stratu vatovitcu, pejemnou vrstvikou, proto se lehce shipuje. V stavu sterilníni

tvoí pouze dlouhé nitky, asto pod korou rozlezlé.

C. heterosporum sp. n. K. rznovýtrusná. Plodn. na substrátu ši-

roce rO'zlitá, neslupitelná, sotva M mm ti., až 12 cm š., na okr. s ši-

rokým, bílým, pavuinat byssovitým, pevn pirostlým lemem, na

hymeniu košové našloutlá, nerO'zpukaná, dosti mkká, suchá, útlá.

Výtr. hojné, dokonale kulaté, bezbarvé, velice nestejné veliké, 2—5 ,«.

Na oloupaném borovém, hladkém kmenu borovice u Tebon sbíral Nešpor

(9, 1920). Blíží se dosti C. tcnerrimum, ale jest nažloutlé a netvoí myceliové

nitky.

C. fagineum sp. n. K. buková. Plodn. pevn ke ke pirostlá, ne-

slupitelná, asi Ví: mm ti., na okr. nikoliv byssovitá, nýbrž jako jeuiiiý

bily nálet se strácejíci, blavá, nebo do žlutavá, hladká, za sucha ši-

rokými trJilinami v hranatá polika rozpukaná, okrouhlá, malá

I—2 cm v pr., ale ve velkém potu vedle sebe a pak i nkolik dohro-

mady splývajících. Výtr. kulaté, bezbarvé, hladké, 4—5/^. V pletivu

veliké shluky krystalové barvy žluté, 12—22 /'.

Ve velikém množství na kije starých buk v Šumav. (9, 1921, O. Reisner).

Charakteristický druh rozpukávánim se ve volná polika!

C. peziziforme sp. n. K. pezizovitá. Plodn. 2—5 cm v pr. š., rzn
lalonatá a zprohýbaná, nejprv okrouhlá a tvaru Bulgaria inq. dosti

podobná, 2—4 mm ti., za vlhka elast. mas., za sucha rohovíte

ztvrdlá, smadno slupitelná. Okr. tlustý, valovité zaoblený, lysý, nej-

prv bílý pak ale jako spod erný. Hymenium hladké, za živa šedé

zelenavé, pak svétle šedavé, za sucha hrubé svraskalé. Výtr. hojné,

podlouhle ellipt., I)ezbarvé, 5
—6 /».

Na basi starých knienii oechových v Klamovce u Prahy každý rok

v dob zimní a jarní. Na poraženém starém dubu u Mnichovic v záí 1916.

I'i) Druhy zbarvené.

C. ferrugineum Pers. 1797. (Th. Persoo^nii DC). K. rezavá. Plodn.

rozlitá, V2—3 cm v pr., dosti tlustá (>4 mm), oste omezená, ellipt.

a lalonatá, hnédá, na okr. s bílým (asi Vs rrum) lemem, zevn od-

stále jemn plstnat mkce chlupatá.
Na ke starého, v tráv ležícího paezu jabloového v naší zahrad

v Mnichovicích v zim 1914.

C. Nešpoi sp. n. K. Nešporova. Plodn. na ke jedle široko roz-

litá (15 cm), sotva i mm ti., hladká, matná, na okr. oste omezená

(nebyssovitá), lysá, neodstálá, neloupavá, barvy smutné lilákové

ervené. Výtrusy jsem nenalezl.

Na jedli u Tebon v prosinci 1020 .sbíral p. . Jan Nešpor. Teba dále

ješt sledovati, nebo zaslané kusy byly vesms sterilní.

7,57



C. roseuiii rci>. iSoi. /\. riíová. Tvoi n;i (ipadalých, zatlivaji-

cicli vtt-vkách lisln. stroiini tsn pirostlé, Mecl ržové, teninké

]X>vlaky, s hymeniem nerozptikanýni. ale jemn vrásitým a zrne-

katým. na <ikr. neodstálé, byssovit bíle brvité.

\' Icsicli, háiích, zahradách ve vlhkých koutech a naneseném smetí dosti

všade rozšíený, útlý, menší druli.

C. Reisneri sp. n. /\'. Ixisiu-rozui. IModn. na kiie rozlitá, 5
— 12 cm

\- pr.. ctiiha koovitá. osfc oiuccciiá a lehce slupiitelná, na spodu bíle

chlu];atá. na okr. sem tam vlnit z,])robýbaná a asnatá, bymeniímt

liladké. zlutohndé, uprosted eniolinedé, ::ctclne kruhaté, radiáln

hust útle sífoit trliaué (jako u Inocybe). \\vtr. vejitoktilov., na-

žloutlé, 4—5 ít., ale velmi sporé.
Na ke starého dubu u Koší v beznu 1916 sbíral p. . O. Rcisner.

Úhledný a lehce poznatelný druh, z píbuzenstva C. evolvens Fr. (od autora

bídn popsaného).

Coniophora DC. Koniofora.

J'lodnice jako korovitý, tsn pirostlý povlak na ke a díví,

neuritého obvodu. Ilymenium hladké nebo nepravideln bradav-

katé. Basidie se 4 sterigmaty. Xýtrusy hladké, žlutohndé. — l'ouze

2 druhy, z nichž zde uvedenv jest všude velmi obecný.

C. cerebella l*ers. 1801. (Th. ]nneanea Schum.). K. plotui. Plodii,

celou plochou k substrátu pevn pirostlá, ale v stáí lehce loupavá,

až i nkolik decimetr v pr., na okr. zaoblená, plstnat. mkce, bíle

ale nikoliv oste lemovaná, posléz žlutav hndavá a olivov hn-

dým prachem pokrytá, jemn l)radavitá a nepra\id. vlnitá. Výtr.

široce ellipt.. hladké, žlutohndé, 12— 14 /'.

Na starém, trouchnivém díví všeho druhu, spíše v domech a stavbách

než ve volné pírod (ve vlhkých sklepích, kolnách, plotech, dolech) pokrývá

v-eškeré plochy a jest tém nevyhubítelná a stejn nebezpená jako JMerul.

lacr. V naší zahrad v Mníchovicích zniila nám celou partii plotu smrkového.

Pak si zalezla do dcvníku, který celý rozhlodala.

Stereum Pers. Pevnik. Obr. 136.

Plodnice ztuha kožovitá až korkovitá, s vrstvou hymeniálni

oste od sterilní vrstvy, dužninu plodnice tvoící odlišenou, lupe-

nitá, jako volné, bokem pirostlé klobouky nebo lasturovité s vol-

nými, oidstálými okraji. asto v trsech nebo stechovit ve velkém

potu nad sebou. Ilymenium hladké, lysé.

Rostou na kmenech a ])aezech v lesích a jsou nesmírn hojné,

asto pokrývají s Corticiemi všechny paezy v lesích a base starých

kmen. Podobají se drobným chorošum, ale mají hymenium hladké,

?5S



bez rourek a lupenu. Jest lu patrn velká rozmanitost tlruhu, ale jsou

špatn známy a od starých autor nedostaten popsány. Z Evropy
uvádí se asi 30 druliTi. V popisech Friesových se nikdo nevyzná,

zvlášt když nejsou výtr. uvedeny.
Veliké množství druh jest domovem v tropických lesích. Zde

jest také zastoupena sekce Merisma, z nhož na jihu Evropy rostou

Obr. 136. I. Stereum rugosum Pers., v pir. vel., 2. St. rufum l'r., v pir.

vel., 3. C. fagineum Vel., v pir. vel., 4. St. azonum Ve!., v pir. vel., 5. St.

nummularium Vel., v pir. vel., zvtš. prez, 6. Hypochnus subfuscus Karst.,

zvtš. pletivo, ježaté výtr., 8. Ster. Traplianum Vel., zmenš., 7. St. mirabile

Vel., v pir. vel., prez zvtš., 9. Cyphella muscigena Pers., v pir. vel., 10.

C. flos albus Vel, zvtš., 11. C. laeta Fr., zvtš., 12. C. cupula Fr., zvtš.

pouze 2 druhy. V tropech rozšíen také typ s kloboukem okrouhle

nálevkovitým a centrální stopkou.

A) Plodnice liipenit kloboukovité, celé volné a v stopku postranní stažené,

trsnaté ( Mefisma ).

S. Traplianum sp. n. I\ Trapliiv. Kl. 3
—6 cm v pr.. tence lupenitý

(i mm), za sucha tvrd rohovitý, sklenuté okrouhlý, na basi v krát-
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kou uisi 4 mm) a tlusiou ló mm), oblou, ernou stopku stáž., kru-

hatý, na okr. lalonat zprohýbaný a vykrajovaný, ernohndý nebo

temn špinav hndý, krátce hrub mrtnat pýitý, ale místy oly-

salý. Ilymenium bled pleové, hladké, sem tam zranním hnd
skvrnité. Výtr. jsem nenalezl.

\'e volných trsech na starých bucích v pralesích Tatry u Báské Bj^stice

na Slovensku sbíral mj dobrý a vrný žák, p. pro. dr. S. Trapl v beznu

1920. Liší se již zevnjškem ode všech našich Stereí.

B) Plodnice iupenite kloboukovité, celé volné, ale bokem k substrátu pirostlé,

obyejn v množství hust stechovité.

S. hirsutum Willd. 1787. (Auric. reflexa Bull., Auric. aurantiaca

Schum.j. /'. chlupatý. Plo-dn. 3
—

5 cm š., ztuha kožovitá, s duž. bílou,

skoro celá odstálá, bokem pirostlá, hust stechovitá, vlnit zprohý-

baná, na povrchu Jirub husté odstále chlupatá, kruhatá, šedá, hndá
nebo žemlová, na ostrém okr. bledavá. Hymenium hladké, za živa

oranžové, za sucha bledší. Výtr. podlouhlé, 6—8 ,«.

Na kmenech, klech, prknech listn. strom v lesích a zahradách v celé

zemi velmi obecný a oranžovou barvou velmi význaný druh. Zvlášt v habi-

nách a dubinách hojný.

S. ochroleucum Fr. Epicr. 557., Hym. Eiur. 639. P. nažloutlý. Ped.

píbuz. a podob., ale kl. šedožlutavý, hedvábité lesklý, hymenium še-

dožlutavé, hladké, asto políkovit rozpukané.
Také na kmenech lism. strom, hlavn na bízách všade hojn rozšíen.

S. Neuwirthi sp. n. P. Neuwirthv. Plodn. 4—8 cm v pr., na

dev široce rozlitá, tvrdé korkovitá, tlustá 1(1 3^
—2^^ mm), na okr.

více mén odstálá a tu a tam poloviní malé klobouky, bled že-

mlové, kruhaté, hrubé jamkovité a sítnaté tísnité tvoící. Mimo to

z plochého hymenia vyrstají rzn vysoké, hladké kužele, které nesou

i asto okrouhlé (i
—i/^ cm), uprosted hluboce nálevkovité vmáklé,

kruhaté, centrické klobouky. Hymenium šedavé, hrub rozpukané,

pi okr. nažloutlé. Výtr. kulaté, bezbarvé, 3
—

5 ,"•

Xa listnatém paezu u Jind. Hradce 1919 sbíral p. prol". Fr. Neuwirth.

Podobá se S. rugosum, ale jest tlustší a tvrdší. Kulatými výtrusy liší se od

celého tohoto píbuzenstva.

S. purpureum Pers. 1797 (Auric. persistens Sow.). P. nachový.

Plodn.- 3
—

5 cm v pr., ztuha kožov., odstálá, na okr. vlnit zprohý-

baná, hust stechov., na povrchu odstále plstnaté plyšová, bílá nebo

šedá, nezeteln kruhatá, na samém okr. fialová, za sucha tmavá.

PTymenium hladké, £a živa fialové, za sucha konen hndavé a mo-

drav ojínn. Výtr. podlouhle obvejité, na basi stáž., bezbarvé,

7
—8 ,u.
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Obyejný zjev v dube zimni na pac^.ech bezových .1 olšových. U Roblína

sbíral jsem var. lilacinitm Pers. (violaceum Thiim.) na jedlovém paezu, na

vtvikách modinových. Jest to jen biolog, odrda .S. purpureum.

S. sanguinolentum (iVlib. Schw.) Fr. Epicr. 549. (S. nitidum Pers.).

P. krvavý. Plodn. 2—3 om š., tvrd ko^žov., velmi tenká, bokem pi-

rostlá, ostatn volná, vždy velmi Jiiist stechovitá. pitiskle radiáln

chlupat hcdváhitá, okrová, sedává, oste kruhatá, na ostrém okr.

kadeav vlnitá a bílá. Hymenium hladké, nejprv šedé, pak svtle

šedé, sa Sivá ::ranníin rychle krvav ervenající. Výtr. tenince vál-

cov., 7
— 10 /(.

Na kmenech a paezech borových, smrkových a jedlových po celý rok.

hlavn na podzim všude velice obecný. Jest mnohem drobnjší než S. hirsutum.

Krvavním hjanenia nejvýš charakteristický druh. Dje se i na sušených hou-

bách ze sbírky, smoí-li se vodou.

S. spadiceum Pers. 1801. P. osmahlý. Plodn. 2—4 cm š., tvrd

kožov., velmi kadeav vlnitá, rovn odstálá, hust stechov.. na

povrchu odstále hust plyšová, iv rezavá nebo hnd žemlová, oste

kruhatá. Hymenium hladké, bledé nebo hndé, za živa zrannhii er-

vené. Výtr. podlouhle ellipt., 7
—

9 <«•

Na starých paezech dubových a habrových všude hojn, na podzim. Libo-

chcviky u Slaného (Fchtnr), Karlštejn, Mnichovice, Radotín, Chlumec n. C,

elákovice, Písek.

S. rubiginosum Dicks. 1785 (Hymenochaete rub. Lév.). P. rezavý.

Plodn. 3
—

5 cm š., velice tvrd devnatá ale tenká, plochá, sotva

zprohýbaná, bokem pisedlá nebo také na poloivic hbetem pirostlá

(sbíhavá), neminohé v stechov. skupinách, na povrchu hndá, nejpr\-

pitiskle plstnatá, pak lysá, hust oste kruhatá, na okr. v mládí

žlutá. Hymenium šedohndé neboi skoicové, hust tuhými, hndými
šttinami posázené. V^ýtr. válcov., zaJkivené, 5

—
6,«,

Na kmenech habríi, dub a buk v hlubokých lesích v stinných a vlhkých

místech, na p(jdzim a v zim. ideji. Ano i v kladenských dolech (Žofka).

Struhaov, Jevany, Karlštejn, Hvzda, Chuchle, Strašíce, N. Bydžov, také na

Morav (Sladký). Nápadný a chlupatosti hymema lehce poznatelný druh.

S. azcnum sp. n. P. nekruhatý. Plodn. tvrd korkovitá, asi 1 mm
ti., s duž. blavou, dílem jako tuhý lupen slupitelný, na substrátu

rozložeiiá, až 10 cm v pr., s okr. oste oinezeným a voln odstálým,

dilem v ostálé, 3—4 cm š. kloboiiky pemnná (nkde jen odstálé,

hust stechovité kl.), na povrchu šedá nebo okrová, nekruhatá, od-

stále mkce jemn sametov chlupatá, na okr. mírn vlnitá. Hyme-
nium hladké, okrové, nerozpukaiié. \Xtr. dokonale kulaté, bled-

ú krove, 3
—

4 .«•
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U evnic na ke jilm (K, 1915), na dubech u Karlštejna a Scnohrab

(1915). "51 linkách u Mnichovic (1916). Jest výborn charakterisovaný druh

a již výtrusy zbarvenými a kulatými ode všech odlišný. Výtr. sporé, ale pece

jen vždy \yvinuté.

C) Plodnicc korkovit lupenitá. na substrátu rozlitá, jen na okraji trochu
odstálá {nikoliv volné klobouky).

S. rufum Fr. Epicr. 187. Hym. Eur. 644. P. lipový. Plodn. lupe-

nitá, loii plochou pilehlá, ale lehce slupitelná, v stáí na okr. od-

cJilíplá a skoro nahoru svinutá, za živa voskov tuhá, za sucha chru-

pavitá, nevrstevnatá, sotva i mm ti., neveliká (i
—

3 cm v pr.), za

to ale houfn poispolitá, na spodu lysá, za sucha na spodním okr.

skoro erná. Hymen, velice vypoukle hrbolkaté, osmahle mourov
okrové. \^'tr. kulaté, k basi trochu stáž., 3

—
4/*, bezbarvé, dosti

hojné.
Na ke kmen a vtví lipových ve Stromovce v únoru 1917 sbiral p. .

O. Reisner, u Rokycan (Cejp). Výborn odpovídá popisu autorov. Jest píbuz.
S. rugosum, ale již zbarvením, drobnf>stí a výtr. velmi rozdílná.

S. Fechtneri sp. n. F. Fechtneríiv. Plodn. široko rozlitá (až 20 cm),

asi I mm ti., jednovrstevná, neslupitelná, na tsn pirostlém okr.

široce hile byssovitá, na hymen, sloutková, za sucha trochu rozpu-

kaná, tvrdé korovitá, s duž. ist bílou. Yýtr. bezbarvé, nepravid.

kulaté, hladké, hojné, 5
—

7 f^.

Na ke vrbové u ernošic v íjnu 1921 sbíral p. Fr. Fechtner. Jest

pkný a nápadný druh z píbuz. S. rugosum, od nhož se liší mimo jiné tvarem

výtr. a okrajem.

S. tuberculosum sp. n. P. hradavéitý. Plodn. 3
—

5 cm, rozlitá, jak(»

kožovitý, tuhý lupen, na okr. odstálý a oste omezený se slupující,

asi T mm ti., na hymen, tmavé okrové hnédý, ale hile ojínéný, hust

bradavkatý (brad. 2—3 mm). Prach výtr. kávové hndý. \'ýtr. tupé

ellipt., syté hndé, velmi hojné, 5
—

7,", Duž. hndá.
Xa listn. paezech u N. Bydžova v íjnu 1921 sbíral p. L. Viniklá.

S. rugosum Fr. Epicr. p. 552. (S. Corydi Pers., Thel. sanguinolenta

Sommerf.). P. korkovitý. Plodn. na kre široko rozlitá (až 20 cm),

zaoblen nepravideln lalonatá, tvrdé korkovitá, asi i mm ti, na

okr. tuíp, tlust a oste omezená, ale nikoliv odstálá a nikdy klo-

bouky netvoící. Hymenium šed osmahlé, ojínné, v stáí útle

políkovit rozpukané, za živa píjemn anýzové vonné, pomakáním
ervenající. Výtr. bezbarvé, válcov. ellipt., 6—<^u.

Na korách listn. kmen (olše, habru, dubu, lísky, vrby, lípy") všude velmi

obecný a snad nejznámjší a nejvtší druh. Nedlá odstálé kl. a proto by jej

mnohý kladl spíše ke Corticiím, ale má korkov. duž. pod hymeniem. Tvoí výtr.,.

ale ne hojn. O vni se autoi nezmiují, a jest tak nápadná.
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S. stratosum sp. n. P. 7'i'stcz'iiatý. Plodnice korlcí)i'itc hnulá, lastn-

rovitá, O—20 cm š., na okr. zaoblen lalonatá, oste oble ometená,

s okr. sem tam znan odstál'ým a ua povreliii oste vrstevnaté rý-

hovaným, Jiladkýin, éer)iaz'ýin. Pludn. až 5 mm ti., :: mnohýcii

vrstev Jiymeniovýeli sloená (nebo vždy ndv vrstvy narstají a po

více rok vytrvávaji). Nová vrstva liymenioivá bled zlontková,

živá, pomakán íni eervenavá, bled ojínná, nevonná. Sterilní (bez

výtr.).

A'ždy na kcrách živycl) kmen olší, asto velké plochy pokrývající. O této

houb se Fries xmiuje u St. rugosum, prav, že jest to forma »stratose revi-

viscens« a že roste na olších. Ale od St. rugosum, které jsem souasn v tomže

údolí na olších sbíral, se urit liší vrstevnatostí, žlutou barvou, nevonností.

Vrstev v starých plodnicích napoítal jsem až 20. V okolí jNlnichovic (7, 1921),

Karlštejn, Radotín, Zbirov.

S. lacunosum sp. n. P. lakiinosní. Plodn. rozlitá, 2—5 cm v pr.,

tlust koTkovitá (i—2 mm), na okr. vlnkatá, neodstálá, a neztluštlá,

hrub bíle byssovitá, na hymen, oranžová, hrbolkatá, pi okr. ,? vod-

natými, okrouhlými lakunami. V^Hr. bezbarvé, sporé, kul., malinké,

I—3,«. Krystalky hojnié, i—2 ,« (ídce vtší).

V dutinách olšových paezu u Jevan spoe, v íjnu 1921. Jest píbuz.

S. rugosum, také pomakáním ervená. Nevrstevnatý.

S. mirabile sp. n. P. podivný. Plodn. i—3 cm v pr., na- substrátu

rozlitá, blošedá, matná, na spodu okrO'v žlutá, úpln lysá, uprosted
až 5 mm ti. a vrstevnatá, co kost' tvrdá; okr. letošní vrstvy perstá
starou a byssoztým lemem s k substrátu pipíná, pozdji ale od

substrátu odtrhává. Hymenium matné, asto hluboce rozpukané.

Výtr. vejitokulov., bezbarvé, hojné, obrovské, 20—24 /«.

Na jilmové ke u MniclTOvic v srpnu H)20. — Jest ze všech druh nejpo-

divnjší a mohl by pedstavovati i samostatný rod. Tím, že nová vrstva starou

perstá, povstává ixkI liymcnicm kuželovitá stélka, co kost tvrdá, lysá.

S. aculeatum sp. n. P. osténkatý. Plodn. na substr. rozlitá, 4—6 cm
v pr., na obvodu oste omezená a zaoblená, lalonatá, s duž. bílou

T— i/^ mm ti., fz'rd rohovitou. Hymenium okrov šedé, matné, ža

sucha hust jemn políkovlt rozpukané, hust hndými, jen lupou

viditelnými mnohobunnými osténky poseté. Okraje stélky brzo od

kry odstávají. \^vtr. velmi hojné, bezbarvé, podlouhle ellipt., k basi

šikmo stáž., 8 /'•

Na vrbových kmenech na ke v luním údolí u Kunic v zim 1917.
—

Jest podivný druh, osténky na hymeniu nejsou šttiny jako u S. rubigin., nýbrž

mnohobunné kužele, jen lupou viditelné. — Co jest S. tuberculosum Fr Hym.
Eur. 644 7. mizerného popisu tžkou souditi. Snad jest píbuzná.
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S. nli.niiiosum Ters. 1797 (llymenochaete ful. Lev.). P. skoicový.

Plmln. na substrátu rozlitá, nejprv pevn pirostlá, v stáí ale slupi-

telná. na uípni, oste omezeném okr. trochu odstálá, 2—5 cm v pr.

a asi 1 mm ti. (jedna vrstva). Plodnice optným narstáním vrstev-

naté a perennujicí. Ilymenium i dužn. rezavé skoicové, hym. ne-

pravideln hrbolaté, nerozpukavé, hust štétinkami posázené. Št-

tlnky oranžov hnd, ostré, válco^v. vetenovité, nejvýš tlustostnné,

50
—60 X 6 fi. \'ýtr. jsem nenalezl.

Xa bukových prkénkách starého, zetlelého sudu ve sklep v naší zahrad

v Mnichovicích ve velikém množství celý rok. Od St. rubiginosum liší se nedo-

statkem volných klobouk, vrstevnatostí, kratšími šttinami. 'J'aké autoi

výtr. neudávají.

S. piiiicolum sp. n. P. borový. Plodnice tvrd korovitá, na sub-

strátu rozlitá, I—2 mm ti., 2—6 cm v pr., na okr. lemem i—2 mm
sir., tlustým, špinav okrovým obdaná, na hymeniu svtle šedavc

okrová, jako ojínná, útle sametov chlupatá, s duž. hndou, asto

vrstevnatou. Šttiny na hymen. 100—180 X 6—8 ,«. jednobunné,

nejivýš tlustostnné, syt hndé. Výtr. svtle hndé, kulaté, hladké,

5—8 ."•

Na starém borovém devu u Nové Kdýrié (igi8, Mr). Jest sice píbuz.

S. íuliginos., ale zbarvení docela jiné, šttiny delší. Snad jest totožný se S. Ste-

vensoni Jj- Br.. na tisu v Anglii sbíraným. Popis autor jest ale chatrný.

S. nummularíum sp. n. P. penízkový. Plodn. na substrátu pevn
rozlitá, složená z vypouklých, ^ cm v pr. š., V2—i/^ mm ti., na okr.

oste zaoblených, ale neodstálých penízk, jež ale uprosted splývají.

Plodn. vrste\Tiat narstají a perennují. Duž. okrov rezavá, siln

fenyklov vonná. Hymenium lysé, blošedé. \'ýtr.- velmi hojné, vej-

itokulovité, 4—6 fi.

Na bukových prkénkách ve sklep v naší zahrad v Mn-chovicích có rok

hojn. Jest tak pkn charakterisovaný druh, že jej každý musí ilmed uriti.

Auricularia Bull. Ušiko.

Plodnice lupenovitá, na substrátu rozlitá, ale sem tam okrajem
voln odstávající klobouek, zevn chlupatý a kruhatý tvoící, roso-

lovité podstaty, s jamkami nepravidelnými a tupými, vyniklými
lištnami na povrchu hymenia. Basidie válcovité, ve 4 lánky rozd-

lené, z každého lánku dlouhé, tenké sterigma, velkým, zakiveným
výtrusem okonené. Výtr. válcovité, hladké, bezbarvé, trochu zaki-

vené. Na mAxeliu tvoí se množství konidií mnohem menších, vál-

covitých a podkovovit zakivený'-ch,
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UvnieuÍLivá vrstva jest oste odlišena od duz. plodnice, imž,

jakož i zevnjškem pipomíná r. Stereum, ale rosolovitoiu konsi-

stencí a podivnými basidiemi náleži spíše k r. Ilirneola. V Evroip

známy jsou hlavn naše 2 druhy, ale novji popsány ješt 3 jiné (A.

Bresadolae Schlz. na topolech v Slavonsku, A. Schul'zeri Quél. na

habrech v Slavonsku a A. Syringae Fuck. na šeíku v jiz. Nmecku).

A. mesenterica (Diaks.) Fr. Epicr. p. 555. (A. corrugata Sow., A.

tremelloides Bull.). L^ fialové. Plodn. na substrátu ro^zložená, 5 až

15 cm v pr., lupenitá, za živa rosoloivitá, za sucha ztvrdlá, na okr.

sem tam odstálá, tvoící polookrouhlé až i cm v |)r. š. klobouky,

vyklenuté, zevn kruhaté a chlupaté, tmav hndé, na okr. bledé.

Hymenium jest vyniklými žebérky a kýly mlce jamkovité a okrouhle

políkaté, ca áiva hndé, za sucha šedé fialové. Oste oddlená

vrstva hymenio'vá spoívá na rosolovité, mocné vrstv stélky. Výtr.

polomsíit zahnuté, tupé, bezbarvé nebo malounko nažloutlé.

Na devech a paezech listnatých strom ídce. Na jasanových paezech

u Zbraslavi a Peruce r. 1019 sbiral p. . O. Reisner. Buovice-Cerin na Mor.

(Neuwirth). V pletivu ralézá se veliké množství krystal (osmistny) az 20—32 ^ff

velikých.

A. lobata Somerf. 1827. U. lalonaté. Liší se od ped. klobouky

lalonatými, bíle kruhatými. hymeniovou vrstvou hnd nažloutlou.

Ješt ideji ne/ ped. Na Morav sbíral p. prol. Sludký.

Craterellus Pers. Stroek. Obr. 137.

Plodnice velká, lupsnitá, ztuha kožovitá, nálevkoivit trubkovitá,

v kolmou stopku zúžená. Hymenium hladké nebo rugosn žilkoivané

povléká spodní stranai trubky, liasídie normální, s 2 nebo 4 výtrusy

hladkými, bezbarvými.

Na zemi v lesích pospolit rostoucí, neceln druhy. Mno7.í auto-

rové kladou sem také Cantharellus clavatus a C. lutescens a jich pí-

buzné. Ze k nim r. Craterellus vztahy má. nelze popírati.

C. cornucopioides L. 1763. .V. trubkovitý. Plodn. tence kožo'VÍt

mas., dlouze trubkovitá, až k basi dutá, pímá, nahoe rozšíená,

4—6 cm dl. a 2—4 om) š., s okr. vlnitým nebo roivným, podvin.,

uvnit skoro erná, šupinkatá, zevn proídlé žilkované vrásitá,

hladká, šedá nebo' modroerná, bíle poprášená. Basidie s 2 sterigmaty

a 2 výtr. Prach výtr. bílý. Výtr. vejit ellípt., hladké, bezbarvé,

12— T4/'. Bez zápachu.
V lesích všeh<:-. diuliu nd ^rpna du zimy na hnnins\i a \' mechu v stinných

a vlhkých niistcch, \ zdy iiospolit and i v tr-^cch. Nkdy vyškytá se íorma s plod-
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nici tllouzc trubkovitou, s okr. rovným, málo rozšíeným a hymeniem nepatrné

nigosnim. \' nkterých krajinách se sbírá pod jménem »trubc« a požívá se.

C. crispus Sow. 1797. ^". kadeavý. (C. pusillus Fr.). Drobný, gra-

cilni. Kl. 1—2 cm š., kožuvit tence lupeniý, na okr. dol sehnutý

a lalocnatý. uprosted vyhlnhený, ale neprovrtauý, svtle šedý, Jirub

odstále šupin kat jeatý, dol zvolna v tenkou blošedou stopku

(I
—2 mm ti.), podél nepatrn rugosní zúžený. Hymenium bélo-

šedavé, s žilkami slab vyniklými, hustými, pín nespojovanými.

\'ý\.r. na basidiich 4. kulo\-it ellipt.. 12— J4/Í.

Obr. 137. Craterellus cornucopioides L. Slabé zmenš. Fot. Maximovi.

Xa suchých, teplých a výslunných místech v lesích a hájích sem tam,

dosti vzácné. \' lét a na podzim. Dosplá houba jest více kožovitá, blejší,

v stáí také se nkdj- kl. provrtává. Srovnati dlužno ješt také Cantharellus

cinereus Pers., jenž jest vtší t tmavší. Cr. sinuosus Fr. pedstavuje formu-

s kl. více kadeav zprohýbaným, astu vtším, skoro hladkým.

Cyphella Ir. išovec.

Plodnice jednotlivé, namnoze v houfech, malinké (nejxýš i cm),,

tence blanité, misíkovité. pohárkovité nebo zvonkovité a asto stop-

katé, jediným bodem k substrátu pipevnné (mechm, divi. vt-

vikám, lodyhám. ši.škám), zevn plstnaté nebo lysé, uvnit hladkým

hymeniem potažené. Výtr. bezbarvé nebo žlutavé, elliptiné neb>>

vejité, hladké.
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Nepatrné, drobounké, snadno pehlédnutelné houbiky, v lesích

rostoucí. x\si 24 dr. evropských. Dílem pro drobnost, dílem pro jich

vzácné se vyskytování jsou velmi špatné známy a nedostaten po-

psány.
C. muscigena 1'ers. 1801. . mechový. Plodn. 4

— 12 mm š., mkce
blanitá, nejprv nikce miskomtá neb pohárkovitá, pak ploše rozlož.,

úzce hbetem pirostlá, snhobílá, zevn hedvábit vlásenitá, hyme-
nium hladké, bílé. \'.vtr. ellipt., hladké, bezbarvé, o fi.

Na rzných velkycli mechách pirostlý a tak ihned barvou l)ílou nápadný

(Webera nutans, Polytrichum, Mnium, Hylocomium splendens). \' lesích ve-

likých vzácn. V lesích u Mnichovic a Jevan na podzim.

C. laeta Fr. 1836 (Epicr. p. 568). C. svilý. Plodn. drobounká,

4-
—6 mm dl., na teninké stopece visutá, kornoiitkovitá, voskovitá,

prsvitná, sírošlutá, lysá, vrn njakou Pezízu pipomínající.
Xa odumelých lodyhách (kopivách, ostružinách a p.) ve vlhkých koutech

lesních, v koví a tráv, vzácn. \'ýtrusy jsem nenalezl. U Mnichovic a Hrusic

v kvtnu 1 9 18.

C. cupula Fr. Hym. luir. 664. C". svonký. Plodn. podobná ped.,

ale okraj pohárku vykrajovan s
—

i^ipý, pilodn. bílá, lysá, v sto-

peku visutou složená. Výtrusy jsem nenalezl.

Na uschlých starých lodyhách okolinatých a jiných bylin v hustých

houícch. U Budyn v ervenci iqiS sbíral p. . O. Reisner.

C. flos albus sp. n. C. bílý kvt. Plodn. kalichovitá, dole nezúžená,

nýbrž zaoblená, v pedu rovn uatá, celokrajná, 3
—4 m^m dl., útle

blanitá, i\st bílá, zevn i uvnit úpln lysá, stopka stejn dlouhá,

teninká, bílá. dlouze bíle chlupatá. Výtr. ellipt., na basi šikmo stáž.,

bezbarvé, 8— io,«.-

Na zetlelém koenu v dutin paezu vrbového "pod Myšlíncm u Icsííího

potoka v srpnu t()i8.

Thelephora Khr. Plrsák. Obr. 138.

Plodnice kožovitá, tuhá, za sucha skoro lišejníkm podobná,

rzn utváená a rzn velká, ploše lupenitá, pentlicovitá, kovitá,

nálevkovitá neb i nepravideln rozlitá, pedmty povlékající, u nás

sotva živ zbarvená, asto na povrchu nebo okraji brvitá a tísnitá.

Pletivo dužniny vesms jednostejné. Hymeniuni hladké, na s])odu

lupenité.stélky nebo celou stélku povlékající. Výtrusy tiepravideln

kulovité, elliptiné, žluté neb skoTO bezbarvé, více mén krátce

ostnit bradavité, ídce hladké.

Jest to vlastn tropický rod, nebo v horkých krajinách jest již

známo na 200 druh a stále nové se objevují. \" stední Evrop asi
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j^ druhu. Zevnjšek jest dosti rozmanitý, nezidka na lišejníky upu-

minající. Mnohé odporn páchnou. Praktický význam nemají

žádný.

a) Plodnicc neuritého tvaru, rzné pedmty široce povléka-

jící. Hymenium na vrchní stran nho na výnlcích.

T. fusca Schr(')ter FI. Schles. i.SSy. P. hndý. Povléká trouchnivé

vtévky olšové jako Corticium v podob pevn pilehlého, na okraji

v

Xi^>

Obr. 138. Thelephora rhipidium Vel., v pir. vel., 2. Th. cristata Pers., v pir.

vel., 3. Th. radiata Hlm., v pir. vel., 4. Th. multizonata B. Br., málo zvtš.,

5. Th. carbonaria Vel., zvtš., 6. Th. pterula Vel., znan zvtš., 7. Th. minor
\'el., v pir. vel., 8. Th. cladoniaeformis Vel., v pir. vel., 9. Tn. fusca Schrot.,

v pir. vel.

dosti oste omezenéh(_>, ale mounat l>lav lemovaného, sotva

y2 mm ti., na povrchu matn šedfialového, ,pak nahndlého, jemn
nestejn zrnit hrbolkatého. Hyphy pletiva okrové, tuhé. Výtr.

hranaté, okrov hndé, hust osténkaté, 7
—8 ,".

\' mokadlu olšinovém u .Mnichovic v množství, v srpnu 1921. Tvoí útlé

povlaky jako Corticium J/ž
— i cm šir. a 5—15 cm dl. Podle povahy výtrus

urit jen u r.Thelephora má své místo, což i barva hyf potvrzuje. Nesprávné

jest klásti ji k r. Hypochnus (Saccardo). Schroter utvoil pro ni rod Tomentella.

T. sebacea l^ers. 1801 (Syn.). P. korálovitý. Povléká jehlií, mech,

vtévky a kiiru jako bílý, kožovit mkký pancí, jenž pak vyrstá
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v kolmé, kiirálovit nebo krápnikovité, až 2 cm vvs. útvary s tu-

pými hrbolky, dole hymeniem krytými, nahoe hntlavým plstnatým

kožíškem konícími, inkrustace tyto dosahují 10—30 cm v pr. Výtr.

válcov. ellipt., trochu zakivené a zrnité, slab nažloutlé io/(. Mimo
to tvoí na hyfách hojnost kulovitých gonidií, 12— 14/'.

Ve vlhkých, stinných lesních liuštinách v okolí iMnichovic, Ondejova a

Jevan v srpnu ídce.

T. crustacea Schum. LH03. P. horovitý. Plodn. kožovitá, jako da-

leko ro'zldilý, šedohnclavý povlak, mech a tísky pokrývající, na ob-

vodu bíle plstnatý, neodstálý. Výtr. hndavé, okrouhle hranaté,

ostnité, 8— 10 ft.

Ye vlhkých lesicli /a deštivého poasí od srpna do podzimu všude hojný.

T. cristata Pers. 1797. P. hebenitý. (Clav. laciniata Bull.,

Marismacr. P.) Plodn. tvoí husté, mnohonásobn rozvtvené, klí-

novité, ploché neb pentlícovité úkrojky na kolmtých nebo šikmých

vtévkách. Úkrojky hndé, 2—4 cm dl. a 2—4 mm š., kolem blav

plstnat tísnité, na konci v brvité šttinky rozdlené, na starých

ástech rezav naervenalé. Hymenium vespod šedohndé. V\1;r.

Ikulov., ostnité, okoládov hndé, 6—7 /(•

Na mechách, tráv, smetích v lesích, hlavn v buinách v lét a na podzim

sem tam 'rozšíený. Alerisma penicillatum Pers. sem také náleží. Rovnž T. spi-

culosa Fr. Povléká nkdy byssovit plochy v lese až na i m široké.

b) Plodnice tence Inpenitá, bokem nebo uprosted sfopkat pi-

sedlá, rozložená. Hymeniinii na spodu.

T. terrestrls Ehrh. 1789. /'. pozeuini. (()l)r. 139.) Plodn. 3
—6 cm

š., ploše nálevkovit ro::lo.::., okrouhlá, lupenitá, kožov., uprosted

skoro stopkat vetknutá, zevn hrub kruhatá, hrub mrtnatá, hndá

az ernavá, na okr. svtlejší, na spodu radiáln svraskalá, šedohndá.

Výtr. hranat kulov., hrub krátce ostnité, žlutohndé, 7
—8 /«.

Na holé zemi, hlavn písité, asto v množství a v nu^hutných trsech, od

srpna do podzima všude obecná v lesích zvlášt borových. \'ýzndnou jest ob-

zvlášt pro Polabské bory. — Na polštáích Leucobry.nn glaucum sbíral v srpnu

1921 p. Alb. Pilát var. (v. Leucobryi) 3 kl. menším (2
—

3 cm), klínovit v stopku

zúženým., nekruhatým, ale ern hust šupinatým, s nkterými zevními šupi-

nami v menší volné kiolxuiky se mnícími. ]>arva jako u Th. terrestris šedo-

hndá. Snad dobrý druh. \'ýtr. stejné.

T. laciniata Pers. I79<'). /'. dípafý. Plodn. kožov., v ploché, lalo-

naté, nepravid. klLnovíté, ve velkém potu nahUmené úkrojky roz-

dlená, zevn špinav hndá, v mládí na okr. Ijílá, hrub tísnítá a
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šupinatá, na akr. brvii dípcná. ilynieniuni na spodu šedohndé.

Výtr. kul. hranaté. l)radavité. hndé, 6—9 //.

\e vlhkýcli Icsícli jelilin. povléká obyejn celé okolí (rostliny, mech a j.)

a zpsobuje na mladých lesních kulturách znané škody. \'' lét a na podzim.

T. ininor sp. n. P. menší. Zjev T. terrestris. ale mnohem menší,

lvi. I—2 om š., polokruhovitý, hranat vykrajovaný, asto v ostrý

cíp protažený, tenký, kožov., vtviky, mech porstající, asto trsnatý

a v sltopeku zúž., na okr. s mkce plstnatou, bílou páskou, ostatn

Obr. 139. Thelephora terrestris Khr. Znan zmenš. Fot. Maximovi.

.hrbolatý, ervenohndý a dlouze tmav brvitý. \\vtr. bradavit hra-

naté, 7
—8 ,M, okrové.

\ humosním borovém lese na teplé, západní stráni u Mnichovic (nad

koupadlem), v srpiui 1918.

c) Plodnicc kolmá, kovit vtvitá, pentlicovitá, hipcnitá neb

nálcvkovitá a sfopkatá. I lyiiwiiiiiii! na spodu nebo na celém

povrchu.

T. intybacea Pers. 1796. P. ekankový. (Mer. strigosum Pers.)

Plodn. trsnat, kovit rozvtvená, s klobouky klínovit dol zúže-

nými, na okr. ztluštlými a hebenovit zubatými a lalonatými,
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temn špinav hndými, na pi)\rchii spoe šttinkatýnii neb i lysými.

Hymenium vespod hrub bradavité. Výtr. hranat elHpt., žluté,

hrub ostnité, 7—8 .«.

V lesích všeho (h"iiliu, ak^ ideji, v let. CIolv Jeníkov (Procházka),
Strašíce.

T. palraata Scop. 1772 ,()j\ierisma foetichnri i?ers.). (Obr. 140.)

P. smrdutý. Plodn. kožovitá, s krátkým, thistým kmenem, který se

dh mnohonásobn ve vtve ploché, kožovité, pcntlicovité, 2—4 cm
díl. a 2—4 mm š., l)arvy šedavé, na konci blavé a uaté, podél rýho-

vané, asto klinovité. Výtr. podlouhlé, hranaté, kolcovit ostnité,

hndé, 8—10 ^. Páchne za živa odporn.
\ lecích, hlavn horových mezi mechem všude velmi ohecný, v lét a

i;a podzim. Nezídka pospolitý.

T. anthocephala Fr. E|picr. 535. (T. clavularis Fr., T. digitata Fr.,

A. verticillaris Bull.) /'. mnlivý. Plodn. hndavá, kožov., z hlavního

kmene rozvtvená v úkrojky nahoe ro^zsíené, brvité nebo' ve vtve
'Obié, hladké, lysé, na konci špiaté a blavé, vzpímené. Výtr. bra-

davité, 7
—

9 //.

A borecii sucliyth v lét a na podzim ideji. Jest velmi mnlivá tvarem.

Nikdy nepácljne, ímž ie od ped. ihned hší.

T. contorta Karst. Fl. Fenn. P. .^kroucený. Jako T. palmata, ale

plodn. v polovici mniohonásobn v tenké, úzké, nkteré na konci spli;-

-štilé, jiné pišpiiatlé úkrojky dlená, úkrojky bývají stoen a po-

krouccuc. Zbarvení a konsistence jako u T. palmata. Fvfr. vcjcito-

kulovité, hust kolcat ostnité, menší 6—8 ,«.

L Peiuce v lese v srpnu 1919 sbíral p. . O. Reisner. Posud známa jen

ve Finsku a Nmecku.

T. cladoniaeformis sp. n. P. lišejníkový. Plodn. trsnatá, 2—3 cm

vys., z oblé. bíle plstnat base kolmO' v ostrých úhlecli v etné,
i
—2 mm ti., oblé vtévky rozdlené, vtévky šcdav, na konci v 3

—4

šttinky až >2, cm dl., prsfnatc rozdlen. Výtr. knlov., skoro bez-

barv, slab bradavéit 7—o f*. Duž. bílá, liez zápachu.
Na výslunných, holých místech v teplých vápencových hájích u Karl-

štejna ídce, ve spolenosti mech (7, 1916). Podobá ^e vtvitým (Jladoniím.

T. muítizonata Berk. et Br. 1837. P. masový. Plodn. asi iK'—3 cm

vys., ze stopkaté, bíle pVtnaté l)ase klínovit nebo vjíovit neb i ná-

levkovit rozšíená, l)n í úzce dípatá, nel) zubatá, neb i v úzké

úkrojky dlená, hrub podél žilnatá, žízjc masov ervenl, za živa

mkce kožovitá, za sucha ztuha utvrdlá a odbarvená. Bez zápachu.

Výtr. jsem nenalezl.

Na holé zemi jiokrývá cele plochy a svou barvou zdaleka jest nápadná.

Zvlášt v habrových a bukových lesích: Jevany, lla1)r, Struhaov. \' srpnu
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H)i6. Liší se znan ode všech zde uvedených. Posud udávána byla z buin

Anglie a v Nmecku.

T. rlilpidiiim sp. n. P. vjíovitý. Plodn. má vrnou podobu rozlo-

icuho véjic, 2—3 cm s. a rovnž tak dl., na basi klínovit zúž.

v krátkou stopku, plochá, jednoduchá (nedlená!), asi i mm t!.

(tlustší než n T.caryoph.), ztuha kožovitá, suchá, vespod radiáln

rýhovaná, tmav okrové hndá, lysá, hymeniem potaž., na tupém a

celém okr. hile i)lstnatá, zevn hrub radiáln vrásitá a spoe

Obr. 140. Thelephora palmata Scop. Zmenšena. Fot. Maximovi.

mrtnat šupinkatá, svtle šcdav nahndlá. \\tr. veliké, podlouhle

hranaté a hrub hrlx)laté, šedohndé, s centrálním velkým tlískem,

12— 14 ».

\'ýznan ozdobná houbika v skulinách pcruckých pískovc u .Slaného

v srpnu 191 7 sbíral p. . O. Reisner. Jist i na jiných pískovcích v Cechách.

Test sice pibuz. T. caryophyl a T. radiata. ale vždy nedlená, tlustší a hrubší

konsistence.

T. caryophyliea^Schaeff. 1761. P. karafiátový. Plodn. kokná, krátce

tence. stopkatá (0*5
— i cm), nálcvkovitá, 2—

j^
cm vys., hojn v pásky

podél rozdlená, kožov., podél hust vráskovaná, hndá, na okr.

vroubkovaná, uvnit šupinkatá. Ilymenium na spodu pohárku šedo-

hndé. Výtr. nepravid. hranaté, hndavé, ostnité, 9
— 10 /'.
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v pisitých, buchycli borech a ve vesovinách \ lét a na podzim všude

hojn.

T. radiata Holmsk. (Merulius) 1799. P. paprskovitý. Plodn. tvoí

krátce stopkaté pohárky, nálevkovit ro^zevené, pi ústí i—2 cm š.,

na dn úzce rourkovité, kolem na okr. cele, hndé, temnji radiahi

pruhované, vespod podél vráskované, tmavošedé, tivnit drobn šu-

pinkaté. Stopka pleov plstnatá, \'\'tr. hrtiškovit kulov., okrové,

krátce ostnité, 7
—

9 fi.

V písitých, svtlých borech obyejn pospolitá, od kvtna po celé létu

všude hojná. Zvlášt význaná pro Polabské bory, kdež se místy objevuje

v spoustách jako nasetá. Jest to úhledná a lehce poznatelná houbika kožovitá.

T. carbonaria sp. n. P. spáleništní. Gracilní, maliká. Plodn. jed-

notlivé, pravid. nálevkovité, v teninkou (>4 mm\ tuhou, šed plsltna-

tou, rovnou, jako pohárek dlouhou stopeku zvolna zúž., 5
—10 mm

dl. a rovnž tatl<: šir., prsvitn pevn blanitá, pleov sedává, lysá.

matná, na okr. oste zoubkatá a podél hluboce ásnat rýhovaná.

Výtr. erveno'hndé. podlouhle ellipt., hrub bradavité, 6 ,«•

Na spáleništích podle dráhy ve spolenosti Barlaea Polytrichi ve Vídrholci

u Jiren v srpnu 1919 velice hojn. V literatue není nikde nic podobnélro

uvedeno, patrn jen prO' spáleništ význaná. Lehce se pehlédne.

T. pterula sp. n. P. peíko. Plodn. asi i cm vys., na teninké

(K mm), oblé stopece vzpímená, lysá, pleov bledá nebo svtle

okrová, polokruhovitá, klínovit v stejn dl. stopeoku zúž., tenince.

útle, blanit prsvitná, ale pece ztuha elast., s nkolika sousted-

nými zónami. Sem tam bývá ve 2—3 díly ro^ztržená nebo' vyrstá
z epele nový stopekatý lupínek. Stopka pisedá pímo na m.echu.

Výtr. sporé, hndé, 4—óhranné, krátce bradavit ostnité, 5
—O n.

Jednotliv na polštáích mech na lesním, mechatém osticovém mokadle

u Mnicliovic v záí 1921. Jest to velmi útlá houbii-ca, v mechu se ztrácející.

Vypadá jako jnalé, prsvitné peíko. Nic podobného nenalézám v literatue.

Hypochnus Fr. Vatika.

Hyfy netvoí pevnou, korovitou nebo voskovitou nebo masitou

plodnici, nýbrž mkký vatovitý povlak, bez uritého omezení, z tu-

hých, suchých vláken složený, barvy bílé, žluté, fialové, hndé.

Nkdy má vzezení plísovité. Povlóká nkdy celé okolí, živé i ne-

živé ásti rostlinné. Basidie netvoí souvislé hymenium, nýbrž tvoi

se voln kdekoliv na hyfách, nesou 4 stopkaté, namnoze vejité a ku-

laté hladiké nebO' ostnité, bezbarvé nebo barevné výtrusy. Jest mnoho

druh, posud málo studovaných, rostoucích ve vlhkých koutech les-
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nich mezi rostlinným smetím a mechem nebo i na diví a paezech
a korách. LK-ádím zde jen ti píklady, zvláš nápadné

H. suhíiisciis Karsl. llattsv. 11, 163. F. hndá. V podob tuhého.

suchého, tabákov tmavohndého vlákniva, povlékajícího veškeré

okolí (Istí, vtviky, metíh, smetí) na vlhkých místech, bez vrstvy

hymeniové. Basidie v tlupách na hyfách, se 4 stopkaými výtr. Výtr.

kulaté, hrub ostnité, tmavohndé, prsvitné, 10— 12 ,«. Hyfy tuhé,

vtvité, temnhndé, 6—8 /< ti.

\' listnatém lese na Plechái u Mnichovic, ve vlhkých místech povléká plochy

až 50 cm v pr., ale sotva kde vyniká na povrch, v záí 1921.

H. Biibaci sp. n. / '. Bubákova. Na substrátu rozlézá se mycelium

jako útlá, rezavá vatika, bez zetelného' omezení a bez hymenia, po-

setá rezav skoicovým práškem spousty výtriisil, v prmru 10 až

12 cm. Vlákna jsou dvojí: plazivá. tenká, bezbarvá, hojn a krátce

vtvitá, krátce lánkovaná,, jejichž vtviky nesou 4— i výtr., takže

ani zvláštní basidie nejsou vytvoeny. Z vláken tchto vyrstají

vzpím.ená, tlustá (12
— if)

11)^ dlouholenná, svtle hndá, sotva kde

rozdlená, vejitou palicí okonená vlákna. Výtr. vejitoellipt., tenko-

stnné, hladké, bez tl., svtle hndé, prsvitné, nesmírn hojné,

12—20,«. Mimo to tvoí se ješt výtr. daleko vtši, kulaté, 25—30 ft

na tchže vláknech.

Xa ke smrkové u Stra.šic v srpnu 1906, také u Tebon r. 1920 sbíral

p. . Xešpór. Dle mého zdání pedstavuje tato houba nový, samostatný rod

vedle r. Hypochnus (Bubacia hypochniformis m.). Vnuji ji p. prof. dr. Fr.

Bubákovi, zasloužilému eskému mykologovi.

H. gracíiUtnus sp. n. í'. pfetlá. Jako' nejvýš jemný, pavuinatý, bílý

nádech, bez uritéhO' omezeni, bez celistvého' hym-enia, mkký, jako

vláná pavuinka s kry stažitelný. Bas. kyjovité, tupé, na konci se

4 delšími sterigmaty. Výtr. podlouhle ellipt., bezbarvé, k basi šikmo

stáž., 5
—6 /<. Hyfy bezbarvé, tenkostnné, dlouze lánkov., 3 /'. ti.

Na spodní stran kry dubového paezu u Senohrab (ii, 1921). Jest sice

více bílých druh z tohoto píbuz. (H. granulatus Bon., coronatus Schr.. fusis-

porus Schr., centrifugus Lév.), ale všechny mají výtr. více mén vejité nebo

kulaté. Od bílých, podobných Corticií se liší vláným pletivem a nedostatkem

hymenia.

Clavariaceae. Kyjankovité.

Plodnice mkce masitá, veliká až obrovská, ale také drobounká,

jednotlivá, válcovitá, ikyjovitá, jednoduchá nebo více mén dlená až

korálovit vtvitá z mohutné solidní hase, vtve oblé, parohaté nebo

lupenit smaklé, celé hladkým hymeniem povleené. Basidie se 2

nebo 4 sterigmaty. A^ýtrusy hladké, bezbarvé neb nažloutlé.
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Neveliká eled" s rody: i'istillaria. l'terula, 1'yphula. Clavaria,

Sparassis. Posledni dva pedstavují lK)nli}- xeliké. ostatní houby dro-

bounké. Nejobsažnjší rod jest Clavaria a také nejznámnjší.

Pterula Fr. Šttináek.

Plodnice malá. chrupavitá, velmi bohat od base optné rozvt-

vená, s vtvikami tenkými, šttinkovitými, tvoící daleko rozlehlé,

kartáovité povlaky na trouchnivých devech neb i na zemi v lesídi.

—
Jest vlastn rod exo-

tický, asi i6 druh íta-

jící, z nichž dva také v

Evrop se vyskýtá jící,

ale vzácn.
P. multifida Fr. Mo-

no'gr. 282, Hym. Eur.

682. Š. blavý. Plodn.

blavá. pak nažloutlá,

velice bohat vtvitá, i

až 2 cm vys., s vtévka-

mi šttinkovitými, tenin-

kými, optn šttikoví-

te dlenými, hustými, tu-

hými, na konci ostnat

špiat. Výtr. vejité, 5 /*.

Na opadalých vtvi-
kách jedlových u Alnichovic

vzácn, v srpnu 1916. Uvádí
se z Anglie, Švédska a N-
mecka.

Obr. 141. I. Typhula juncea Fr. v pir. vel.,

2. T.complanata DeBa., sclerotia stopekatá.
3. Clavaria rugosa Bull. v pir. vel., 4. Cl. lila-

cina Fr. v pir. vel., 5. Cl. hortulana Vel.
v pir. vel.

Typhula hV. Paluška. Obr. 141.

Plodnice malinké, mkce masité, snadno pomíjivé nebO' vosko-

vité, s nitovitou stopekou, válcovité nebo kyjovité, jednoduché. Ba-

sidie se 4 sterigmaty.
— Vtšina druh tvoí kulaté neb okovité,

tvrdé, hladkou korou potažené, rzn zbarvené sclerotium (semín-

km podobné), jež pezimuje a z nliMŽ ])ak v let vyrstá malá, ky-

jovitá plodnice.

Celkem asi 50 druhu známých, z nichž asi 15 v Evrop, ale

posud špatn známých. Semínko\^itá sclerotia nalézáme v zim velmi

hojn v naneseném listí, smetí a odpadcích bylinných v zahradách,

hájích, kovinách. Vyvinuté pak v let houbiky mykologové zpra-

vidla pehlédnou neb nenaleznou.
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T. juiicca l-Y. 1819 I Li. l^iu^,ciali^ var. j.
A. Schu.). /'. sítinová.

Plocln.. 4—ó cm (11. a />
— i mm li., dlouze nitkovitá, voskov hladká,

zašpiatlá, bledá, dole v pedlouhou, bledou, odstále vlásenitou nitku

zúžená. Tyto nitky vyrstají pímo z listu (bez s-clerotia) a asto

proplétají se mezi opadalým listím až na 12 cm délky a také sem tam

se vtví, vtve pak vyrstají v kohné plodnice. Výtr. klínovit pro-

táhlé, k basi šikmo stáž. a zahnuté, bezbarvé, 5
—8 .».

Vždy pospolit, na zctlclém opadalém listí hezovém v listopadu 1016

v bezin u INIotol. L" Kokoína (K). Jest podivná a hned ka/.dómu nápadná

lioiiba.

T. complanata De Bary 1866. P. smákla. Plodn. nitkovitá, 4 až

ó cm dl.. nejprxe pímá, pak plyhá, okrová až hndavá, kyjovitá ást

asi I cm dl., na konci zúžená, od stopky nezeteln oddlená. Sclero-

tium peckovit tvrdé, hladké, trojhranné až srdité, smaklé, 2—4

mm v pr., nejprv bílé, pak svtle hndé, uvnit bílé, s oste odd-

lenou, I—2 mm dl. stopekou.
Na trouchnivj ícich listech a lodyhách v smetí ve vlhkých koutech v za-

hradách, na podzim plodná, sclerotia z jara. \' naši zahrad v }kInichovicích

co rok v množství velikém. Sclerotia vypadají jako semena lnu nebo Melampyra.

T. variabills Ríess. 1853. P. mhilivá. Plodn. i—2 cm vys., stopka

nitovitá, bílá neb žlutavá, na basi brvitá, kyj i—2 mm dl., válcovitý,

na konci zúž., bílý. Výtr. válcov., zaoblené, bezbarvé. 6—7 /(. Scle-

rotia v zim na opadalém listí dokonale kulatá, 2 mm v pr., k sto-

pece pisedlá, nejprv bílá, pak erná, trochu rugosini. Plodn. na

jae nebo na podzim.
v opadalém listi a smetí ve vlhkých koutech zahrad a kovin všude

velmi hojn.

T. erythropus Fr. System. Myc. 1, 495 (,Sclerot. crustuliniforme

Desm.). P. ervená. Plodn. celá i—2 cm vys., hymeniová ást kyjo-

vit válcov., ist bílá, matná, mkká, asi Vz mm ti., oste od dolejší

stopky oddlená, sotva i cm dl. Stopka tuhá, dole tlustší, asi V2 mm
ti., dole ervenohndá, nahoe bledá, ze sclerotia hndého, tvrdého,

kulatého nebo válcovitého, 4
—6 mm dl., po 2—4 vynikající. Výtr.

bezbarvé, válcov.. vpedu tupé, dole šikmo stáž., 3
—4 .«.

Na smetí a zetlelých lodyžkách na podzim. U Chuchle a Slivence v háji

ve vlhkých koutech (10, 192 1). Krásná, nžná houbika.

Clavaria L. Kyjanka. Obr. 142.

Plodnice masitá, jednoduchá nebo korálovit vtvená, s vtvemi

oblými, hymeniem potaženými. Hymenium hladké, od sterilní base



oste neodlišené. Basidie se 2 nebo 4 sterigmaty. \ vir. hladké, bez-

barvé, žluté nel>(> okrové.

Veliký rod, jehož etné dridi}' rostou v leskli na huniusní zemi

nebo mimo les ve vlhké tráv a drách. Nkteré dosahuji znané ve-

likosti a jsou jedlé, ale. mén chutné, nebo jsou nakyslé, odporné
chuti. Diagnosiy druhu u autor jsou chatrné, takže tém nemožno
starší druhy bezpen zjišovati. Rozdlováni dle barvy výtrus
(Schr(")ter) nezdá se mn býti vhodným', protože asto nemožno íci,

je-li výtrus bezbarvý nel)o nažloutlý. Vtveni velkých druh jest

sice velmi charakteristiciké, ale dá se znázorniti pouze obrazem, ni-

koliv slovem. Také barva bývá mnlivá a nesnadno jest její odstíny

popisem vystihnouti. \' mé tekutin konservaní se ale ztrácí. F r i e s

uvádí yT) druh evropských, ale jsem jist, že jich bude dvakrát tobk.

V S a c ca r d u mimo VI. díl uvádí se v dodatcích T^y druh evr. od

rzných autor popsaných (Ouélet, Britzelmayer. Bresadola, Bou-

dier a j.). Z toho vidti, jak rod tento jest zanedbán. eským myko-
log"m radím, aby monoorraficky eské kyjanky zpracovali.

A) Plodil, knrálovit mnoíiovtevn, s tlustou, solidní, jednoduchou basí.

a) J^ýtr. bezbarvé nebo bledé nažloutlé.

(X) Žluté, ervené neb fialové pozemní druhy.

Cl. flava Schaeff..i77o. K. žlutá. Plodn. jasné >citronové žlutá, zra-

néním ervenající, 5
— 12 cm vys. a sir., solidní base 3

—
5 cm ti., tuhá,

bledá, vtve hladké, oblé, skoro stejn dl., vzpímené, kehké, vt-

viky na konci tupé. Výtr. skoro válcov., bezbarvé, 10—12 /<. Prach

výtr. bledý.

V lesích, hlavn listn., v buinách v lét a na podzim dosti rozšíená.

asto na pražském trhu.

Cl. Botrytis Pers. 1797 (Cl. plebeja Wulf.). K. jarniucová. Veliká,

statná, masitá, v objemu vejitá neb kulov., z tlusté (3
—

5 cm v pr.),

bledé, solidní, pevné base mnoíhonásobn rozvtv., s hus'tými, podél

svraskalými, masové ervenými, na konci tupými vtvikami, jež

v stáí trochu zhndnoii. Duž. elast.. isté bílá. Výtr. podlouhle ve-

tenoviité, na basi šikmo stáž., bled žlutavé. 14
— iGii. Prach výtr.

nažloutlý.

V lesích všeho druhu, zvlášt v jedlinách a buinách. v lét až do zimy
všude rozši, druh. Hojn na Pražském trhu. Sbírá se jako ped. pod jménem
»kuátek«, ale jest to houba špatnjší, nakyslá. Již aroma jest ostré, což platí

ale také o všech ostatních velkých druzích. V již. echách jim íkají také

»prstíky«.
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Obr. 142. I. Clavaria aurea Vel., menší exemplá, nahoe pesn prove-
dená vtvika, v právo zvtš. výtr., 2. Cl. corrugata Karst., mladší plodnice,
níže ást vtévky pesn provedena, se špikami vtviek a zvtš. výtr., 3. Cl.

cristata Holmsk., v pir. vel., 4. Cl. ochracea Vel., v pir. vel., zvtš. výtr.,

5. Cl. formosa Pers., ást vtévek plodnice, v právo zvtš. výtr., 6. Cl. mus-
coides L., plodn. v pir. vel. se zvtš. výtr. 7. Cl. coralloides L., v pir vel.,

8. Cl. cinerea Bull., v pir. vel., se zvtš. výtr., 9- Cl. grisea Pers., v pir. vel.

Cl. amethysina Bull. 1789. K. ametystová. Velká, statná, zjevu

ped. Plodn. ze spolené, celistvé, solidní, 3
—

5 cm. š. a 3—4 cm ivys.

base korálovit mnohonásobn rO'Zvtvená, celá pkn fialová, matná,

ztuha mas., na basi pobledlá. Vtévky oblé, hladké, tupé. Výtr. ku-

laté, bezbarvé, 10 ,". Duž. blostná, píjemn aromatická.

V lesích mezi mechem a travou, dosti vzácn. U ernošic v srpnu 1920

sbíral p. . O. Keisncr. Úhledná, pkn zbarvená, velká houba.

Cl. lilacina Fr. 1819 (Cl. purpurea Schaeff.). K. liláková. Jed-

notliv nebo v trsech, plodn. 3
—

5 cm vys., dole jednoduchá, asi 3 až

4 mm ti., bílá, nahoe v nkolik vzpímených, velmi ostrým úhlem

dlených, rugosních a oste zubatých vtévek rozdlená, lilákov se-

dává, ojínná. Výtr. kulov., iré, v stopeíku stáž;, s velikým t-

lískem, 10 fi.

V humosních lesích na holé zemi, vzácnji, v léi. U Mnichovic a Jevan

a na Sázav hojn. Lomnice n. P (Kop.), Kutná Hora (Haj.), Karlštejn. Ostré

špiky vtviek brzo ernají.

Cl. muscoides L. 1755. K. mechová. Plodn. velmi útlá, 2—4 cm

vys., na basi teninká (1—2 mm), bíle vlásenitá, pak dichotomicky

3—4krát v teninká (1 mm), oblá, obloukovit vystoupavá ramena

dlená, barvy okrov žluté, konsistence ztuha elastiné. Vtviky
na konci 2—3 zoubky opatené. Výtr. žlutavé, kulaté, v stopeku

;staž., maliké, 4 na bas., 3
—

4 ^i.

V mechu a tráv v lesích, ale ješt astji na mezích a pahorcích mimo

:ies ve vlhké tráv v lét všude dosti hojná, ale pro drobnost pehlížená.

Cl. corrugata Karst. 1879. ^- vrásitá. Plodn. i—4 cm vys., od

dola v tlusté (2—4 mm) vtve ro^zdlená, vtve podél hrub vrásité,

na konci peslenit krátce dlené a nahlouenými, krátkými špikami

okonené, barvy šed okrové, na krátce hrotitých špikách šafránové

.žluté. Výtr. krátce ellipt., žlutavé, 5
—6í/. Duž. pomakáním a su-

šením sezelená.

V smrinách tvoívá celé kruhy a rozsáhlé kolonie, v lét po celých

*echách velmi obecná.

Cl. flaccida Fr. System. Myc, Hym. Eur. G71. K. pariížkatá.

Plodn. z bílé, asi 1 cm ti., krátké base mnohonásobn, optn, hust
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TVíiw/i/, iíhw Au kul(jv., ^^
—<) cm v pr.. elast. ztuha mas., nažloutle

okrová, s vtvemi oblými, neriigosními, s vtvikami dosti tenkými.

dlouhými, na kon':i jcdnod. neb paržkat rozdlenými a špiatými.

Duž. bílá, pomakáním se nemnící. \'ýtr. válcov., k basi zvolna

šikmo stáž., syt žluté, 8—
'^ ,«.

\' lesich jehlinatých na podzim tu a tam; Mnichovice, Jílové, Strašíce,

Klatovy. Barvou i velik. ped. podobná, ale jinak vtvitá.

Ij) Bílé nebo našedlé, pozemní druhy.

CI. coralloides L. 1755. /v. korálovú. Plodn. snhobífá, 5
— 10 cm

vys., již od tenké base v dl.. oblé, 3
—

5 mm ti., optn ostrým úhlem

dlené vtve rozdlená, konce vtví jednoduché nebo ve 2 špiaté

špiky rozdlené, dosti kehké, matné. \'ýtr. kulaté, k basi stáž.,

5
—6 .", bezbarvé.

\ c vlliké tráv v zahradách, hájích, kravinách v lét ideji. \' naší za-

hrad v Mnichovicích co rok velice hojn.

Cl. cinerea Hulí. 1791 |(lCl. grisea Krombh.). A.', popelavá. Plodn.

až 6 cm \ys.. z 1— 1>4 om t!., blavé base parohat v nkolik ti.

(4
—8 mm) vtví rozdlená, vtve na konci opt krátce v tupé vt-

viky rozdlené. Vtve rugosní, nepravid. oble hranaté, šedavé s od-

stínem fialovým, jakoby ojínné, šavnat mas., skoro duté, s duž.

blavou. Výtr. kulaté, na basi stáž., bezbarvé, 8— ic n.

y le&ích všeho druhu v lét všeobecn rozšíená.

Cl. cristata Holmsk. 1799 (Cl. albida Schaeff., Cl. fallax Pers., O.

fimbriata Pers.). K. heben-^Aí. Plodn. maíá, jen asi 2—4 cm vys., od

dola kovit v mnohé vtve 2—4 mm ti., oblé, asto rugosní neprav,

rozdlená, ist bílá, elast. mas. \'tévky na konci vjíovit v ostré

a brvité špiky rozdlené, \\vtr. bezbarvé, kulaté, na basi stáž., s\ vel-

kým tlískem, pouze 2 na bas., 8— 10 ,".

\' lesích všeho druhu na stinných a vlhkých místech na zemi. vždy ve

velikém množství pohromad (jako nasetá). Maliká, bílá, hebeníté brvitými

vtvikami lehce poznatelná.

Cl. rugosa Bull. 1791. A', svraskalá. Plodn. suše kožov. mas., elast..

3
—(^ cm vys. a 3

—
5 mm ti., jednoduše válcovitá, na konci tupá, nebo

na konci ve 2—4 tupé krátké vtve rozdlená, nkdy na konci rozší-

ená a vroubkovan zubatá, na povrchu bílá a znan hrbolat svra-

skalá. \'ýtr. kulov.. na basi stáž., bezbarvé, pouze 2 na dl. sterigm..

9
— 1 1 ."•

^'e vlhké tráv v lesích jehlin. jednotliv ale v houfech, ideji. \' lét

a na podzim. Mnichovice.Ondejov, Sázava, Strašíce, Kunmily (K).
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y) IVilc )icbo šedavé devní druhy.

Cl. Reisneri sp. n. K. Reisnerova. Plodn. 4
—

5 cm š., v obrysu

kulov., z šir. tlusté base (i
—2 cm) v mohutné, ti. vtve rozdlená,

vtve opt postupn v menší vtévky hust kovit dleny, až se po-

slední rozdlují prstnat v 4—6 cm dl. a sotva i luiii fl., válcovité,

šttinkovit zakonené vtviky. Barva za živa bílá, za sucha kozov

bledá, konsistence pevn elast. mas., za sucha tvrd rohovitá. \^vtr.

kulaté, bezbarvé, 4
—

5 ,".

Na borových polenech v devní olTrad na Sinícliov v ijnu 1916 sbíral

p. . O. Reisner. — Jest urit píbuzná Cl. pyxidata Pers., ale menší (Cl. pyx.

8 cm v pr.) a netvoí pohárkov. útvary na vtvích. Také Cl. aculeata Blonski

z Polska jest pibuz., ale jest ržová. Od podobné Cl. cristata liší se vtvením,

statností a daleko menšími výtrusy.

b) Výtr. okrové nebo skoicové.

cc) ?Juté, šafránové sluté, pozemní druhy.

Cl. aurea Schaeff. 1770. K. zlatá. Masitá, velikosti a vzezení jako

Cl. Botrytis, ale vtve krásn syté zlatožluté. Kmen až 5 cm ti., ve

vtve až 6— 12 cm vys. mnohonásobn ro^zdlený. Vtve a vtviky
dlí se skoro pravým úhlem, jsou tedy parohat rozestálé. Poslední

vtviky a zoubky jsou kuželovit zašpiatlé. Duž. ist bílá, velmi

kehká. Vtve oblé nevrásité. Výtr. úzce válcov., k basi šikmo stáž.,

bled žluté, 7
—

9 ^.

Hlavii v listn. lesích, v dubinách a habinách v lét. Pkným zbarvením

nápadná. Mnichovice, Karlštejn, Radotín.

Cl. Rigelliae sp. n. K. Rigellové. Plodn. mas., 8— 12 cm vys., ze so-

lidní base mnohonásobn rozvtvená, vtve velmi tlusté, oblé, ostrým

úhlem dlené, slabounce rugosní, na konci ve vtviky tup krátce

kyjovité, tlusté, tup 2— 7,zuhé rozvtvené, žluté, dole bložlutavé,

nkdy masov naervenalé. Duž. máslov bílá, nkdy ržov nabhlá.

Výtr. ellipt., bleounce nažloutlé, 8— 10 /'.

U Karlštejna, K.idntma v nrd)inácli, í^cvnice (K), u f.ískovic (Hoice)

sbírala si. Charvátová, u Chlumce n. C. sbírala si. ///. Rigcllomi (1916). Mni-

chovice (bezina).

Cl. ochracea sp. n. K. okrová. Plodn. mas., 5
—

7 cm vys.. z bílé,

soHdní, asi 2—3 cm ti. a vys. baF>ie v peetné vtve rozdlená. Vtve

prostední 3
—4 mm ti., hladké, oblé (nevrásité), nahoe optn tu-,

pým, obloukem vystoii]>avé vtviky rozdlené. TytO' konen v 3
—

5

krátkých, oste hrotitých špiek okonené, barvy smutn okrové (bez

tonu žHitého nebo erveného). Výtr. žlutavé, dlouze úzce válcov., na

basi šikmo stáž., veliké, 12— 15,"-
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\' habin pod Strubarovem v srpau 1917. Blízce píbuznou se zdá býti

CI. fculptn F.cck z D. Rakous popsaná.

Cl. íoriiiosa Pers. 1801. K. sliná. Kmen basální 3
—

5 cm ti., mas.,

v mohutné, tlusté, až 15 cm vys. vtve mnohonástobn rozdlený,

vtve optn ostrým úhlem dlené, velmi husté, podél rýhované, ale

sotva rugosní, na konci svazité z* teninké husté vtviky a zoubky

Wo
t^

Obr. 143.

Clavaria abietina Pers.

Slab zmenš.,

vtvika a vvtr.

skoro hrotité rozdlené, barvy plefové, asto do masová nabhlé, ale

špiky nažloutlé. \'ýtr. žluté, krátce válcov.. k basi šikmo stáž..

10— 12 fi.

\ listn. lesích všude rozšíena a zbarvením a hustým vtvením lehce po-
znatelná. V lét a na podzim,

CI. abietina Pers. 1797. K. jedlová. Obr. 143. Veliká, masitá jako
Cl. Botrytis. Kmen na ba&i 3

—6 cm ti a stejn tak vys., nahoru
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mnohonásobn ve vtve hust, až 12 cm cU. rozdlený, pevný,

uvnit s duž. ist bílou. Vtve i vtviky stejnomérné okrové zbar-

vené (nikde žlut ani ervené), podél rugosn pruhované a rýho-

vané. Poslední vtviky dli se v ostrých úhlech, ale nejsou tak hu-

sté jako u Cl. formosa, i—2 mm ti., na konci oste kušelovit zu-

baté. Výtr. ellipt.. na basi šikmo stáž., nažloutlé, 7
—^ ^t-

V listn. lesich u sv. Ivana sbíral v záí 1916 p. dr. J. Špaek. — Nemohu
ovšem urit tvrditi, že jest to Persoonv druh. Od popisu Schrótrova se

znan liší, jmenovit pomakáním nezelená, nýbrž spíše hndne. Ale popis

Wintrv se dosti shoduje.

Cl. acetosa sp. n. K. kyselá. Statná, velká, asd jako Cl. abietina,

jejíž má podobné vtvení. Z tlustého (až 4 cm), bílého kmene více-

kráte optn dlená, vtve ostrým úhlem dlené v oblé vtviky, na

konci tupé drobounce j—jzubé. Vtve i vtviky hndé, bez odstí-

nu žlutého nebo erveného, pomakáním neménUvé, hladké, jen po-

dél peútle árkované, ale nerugosní, dosti tuhé. Výtr. slab na-

žloutlé, válcov., k basi šikmo stáž., ic— 12/<. Páchne a chutná oste

kysele.

V buinách u Všenor v srpnu 1920 sbíral p. . O. Reisner. — Jest píbuz.

ped., ale ist hndou barvou, nezelenáním a kyselostí význaná. Lidé ji ne-

sbírají pro kyselou chuf. /

S) Bílé, Špinav bílé neb fialové pozemní druhy.

Cl. grisea Pers. 1797. K. šedivá. Plodn. kouov šedá, 8— 12 cm

vys., na basi 3 cm ti., mnohonásobn vtvitá, vtve temn šedé,

slab vrásité, vtviky na konci tupé. Výtr. válcov., temn hndé,
8— II /'. Prach výtr. žlutohndý.

V lesích všeho druhu, hlavn v buinách tu a tam, v lét. Jevany, Zel.

Hory, Strašíce. Jest ponkud podobná Cl. cinerea Bul., ale hndými výtr. se liší.

Cl. nigricans sp. n. K. cernavá. Plodn. 4—6 cm vys., dole jedno-

duchá (nikoHv s tlustým kmenem), trsnat naklonná, na basi 3 až

4 mm ti., pak ve vtve nemnohé, ostrým úhlem rozdlená, na špi-

kách skoro osinatá, smutn šedavá, dole konen ernající. Výtr.

kulov., v stopeku stáž., bled žluté, 8—9/<.

A' lesích starých všeho druhu vzácn. Ko.ený vrch u Mnichovic ("8, 1916),

Chlumec n C. (R.).

v) Blavé, devní druhy.

Cl. byssiseda Pers. 1822. Fr. Hym. Eur. 6y2)- K. devní. Plodn.

vvniká z byssovitého vlákniva, v devu dlouze koenující, kolmá,

4
—6 cm vys., málovtevná, vtve i—2krát dlené nebo uprosted
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pesliiii v 5
—8 vtvi jednoducliých ro/.dlené. Vtve válcov., hlad-

ké, dlouhé, tupé. ncjprv bledé, pak v stáí neist nahndlé, mkce
masité. V'ýtr. kulaté, hlad^ké, temn okrové, lo— iIíM.

Nil trouchnivých paezech dubových u Jevan v íjnu 1921. Jest to drobný

druh, nenápadný, ale velikými, temn okrovými výtrusy ode všech hned

rozdílný.

B) Flodiiice jednoduché, neb sotva jednou dlené, na basi Irsnat spojené.

Cl. inaequalis Alúll. 1776. (Cl. bifurca IJull., Cl. vermiculata Sow.,

Cl. aurantia Pers.. Cl. anj^ustata Pers.). K. nestejná. Plodn. litlá,

3
—

5 cm dl. a 1—3 mm ti., živ oranžov žlutá, nitovitá, oble válco-

vitá, tupá, k l)asi zúž., jednoduchá, ídce klaná, rovHá neb zakivená,

trochu podél vráskovitá. Výtr. kulaté, žluté, 6—8 ,m.

V tráv v zahradách, na lukách a pahorcích všude dosti hojná, v lét a

na podzim. — Ve vlhké tráv u Habru nalezl jsem var. (var. bisulcata m.)

mriohem statnjší, až 12 cm dl. a i cm šir., po obou stranách s hlubokou

brázdou a pín rugosní, obyejn po nkolika v trsu spojené, na konci oby-

ejn sploštilé.

Cl. argillacea Pers. 1797. K. hlínová. Plodn. 2—6 cm dl., nahoe

3
—6 mm ti., kehce mas., jednoduchá, nahoe kyjovit ztluštlá ri

trochu smákla, nezídka ve 2 laloky vykrojená, tup zaoblená, s po-

délnou rýhou, bled žlutavá, nelesklá. Stopekovitá'ást velmi tenká,

prsvitn a leskle syt žlutá. Obyejn více plodn ic trsnat sblíženo.

Bas. se 4 výtr. Výtr. tlust válcov., zaoblené, na basi šikmo stáž.,

10— 12 11.

Na vescvinách. holinách lesních, v mechu a lišejnících ídce. V obecním

lese u Srbska velmi hojn, 10, 1915.

Cl. fragilis Holmsk. 1799. (Cl. vermiculata Scop., Cl. eburnea

Pers.). /\. kehká. Plodn. tvrd mas., solidní, rigidní, nejvýš kehké
a lámové, 3

—6 cm dl. a 3
—

4 mm ti., dlouze tence válcov., dolu zvol-

na ziiš., na konci tupé, asto kroucené, híU\ matné, nkdy nažloutlé,

iia basi trsnaté spojené, \\vtr. ellipt.. 4
—

,«

Ve vlhl<é tráv nri lukách, pastvinácl;. zahradách, v lét, ne hojn.

C) Plodntce jednoduché neb sotva jednou dlené, k basi ztížené, jednotlivé

(netrsnaté).

Cl. pistillaris L. 1755. (Cl. spathulata Chev.). K. Herkulova. Plodn.

8— 16 cm (II. a 3
—

5 cm ti., knžov. mas., tuhá, suchá, kyjovitá, so-

lidní, okrová neb kozová, s bílou duž., kyjovitá ást zaoblená, hrub

podél svraskalá. v oblou stopku zvolna zúž. Prach výtr. bílý. \'ýtr.

tup a široce válcov., k basi šikmo stáž., bled žluté, 12— jT,fi.

y lesích, zvlášt listn. rozšíena až do podhoí. \' lét. .Snadno poznatclná,

dosti velká houba. Schróter falešn popisuje výtr. jako bezbarvé.
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Cl. Ligula Schaeff. (Cl. caespitosa Wnlf., C'l. pulvinata Pers.).

K. stuÁkovitá. Plodn. 3
—

5 cm dl. a 3
—O mm ti., kyjovitá. stopkatá,

suše, mkce, elast. mas., solidní, jednodueíhá, plefoiJé žlutavá, ojínná,

na basi dlouhým, bílým vlášením s okolím spojená. Kyj pechází
zvolna do tenké, oblé stopky. Výtr. válcov. ellipt., bezbarvé, 10,«.

\' jehlin. lesícli. hhivn v smrinácli na opadalém jehlici, obyejn ve

velikém množstvi, jako nasetá. \' lét :i na podzim. Z rovin až do hor obecná.

Význaná, smrinová lioul)ika.

Cl. Ardenia Srnv. 1706. /v. ardenie. Obr. 144. Plodn. až 12 cm dl.,

I qm š., dlouze protáhlé, nahoe smaklé, dok oblé a bílým vláše-

ním obalené, na Jconci zvolna pišpiatlé, velmi kehké, za živa fia-

lov šcdavé nebo rezav ervenavé, za sucha špinav bílé, na konci

hndavé, na povrchu trochu svraskalé. \^ýtr. vejité, k Ikisí stáž..

bezbarvé, 14— lO /'-

\" lesích v hlubokém stinu, v hušiinách mezi mechem, zpravidla v bohatých

koloniích, od srpna do podzima všude hojná. I v horách. — Nevím, v jakém

jest pomru ku Cl. juncea Schu. Ricken na p. ani Cl. Ardenia neuvádí. Jedlá.

Cl. falcaía Pers. 1801. (Cl. delicatula Tode). /\. srporitá. Plodn.

útlá, bílá, 2,—4 cm vys.. 1)4—3 mm ti., vákov., na konci tupá, ano

i vykrojená, asto srpovit zahnutá, matná. Stopka teni, prszntiví,

hedváb, lesklá, kivolaká. Výtr. kulov., 7,".

Xa holé zemi v tráv v lesích vzácn. Na Plechái u ^Inichovic v dubne

(8, 1915), v smrin u Hrusické cihelny (8, 1919).

Cl. luticola Lasch. exs. Fr. Ilym. Eur. 678. K . uailouthí. Plodn.

2—3 cm vys., 2—4 mm ti., elast. mas. (nekehká), dole zvolna zten.,

nahoe kyjovit ztluštlá, tupá neb i ve dva zuby rozdlená, matná,

nažkutle pleová, pak i nahndlá. Xyti'- kulov., slab nažloutlé, 10 /',

tlustostnné.

Jednotliv na c-vcné, hlinité píul u Jevík;i n;i Morav (8, n>io, Buil).

Cl. íenulpes Perkl. Pr. Fr. Ilym. Eur. 678. K. tenkou oJiá. Plodn.

nadmut široce kyjovitá, jednoduchá, v 1 cm dl. a 2—3 mm li. bílou

stopku stáž., nahoe asi i cm ti. a 2 cm dl., neis't bílá, matná, pe-

hust mozkovit svraskalá, kehce mas. \'ýtr. nažloiulé. kulov.,

8—12 /'.

\' tráv na suchém, výslunném, kopci u Lodnic spoe a jednotliv, v ervnu

1920. Lehce poznatelný, charakteristický druh. Popis autor dobe se shoduje.

Cl. hortulana sp. n. /\'. zahradní. Plodn. dokonale oble válcov., na-

hoe n.eztluštlá, skoro rohovíte tuhá, i—2 mm ti. a 6— t2 cm dl.,

dole v dlouhou, teninkou stopku stáž., matná, záiv zlatožlutá, na

konci do hndavá a tupá. Puž. žlutá. \'ýtr. široce hruškovité, hladké.

zelenožluté,
'^

,"•
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Jeciiiotliv VL' vlhkem mechu a bylinném smetí v naší zahrad v Mnicho-

vicirh, o, io_o. Není žádné známé píbuzné.

Cl. canaliculata Fr. 1821. (CI. ingrica Weinm.). K. lábkovitá.

riotln. jako jeJnodujhc, 3—8 cm vys. a 2—4 mni ti. tyinky, nahoe

mírn zúž., ale nešpicaté, bílé, nejvýš kehké, šavnat masV, nejprv

solidní, v stáí trochu duté a pak po obou stranách hlubokou brázdou

(.ipatené a nezídka ve dvé ro-ztrhlé nebo i pokroucené. Výtr. ellipt.,

k basi krátce šikmo stáž., 4—5 f-

v tráv na pahorcích kolem Mniciiovic v lét íílce. Tvoivá nkdy trsy

o 4—8 kusech. Také u Opona (Punová).

Sparassis l"r. Kotr.

Plodnice z tlusté, solidní base mnohonásobn rozvtvená, velmi

veliká, mkce masitá, s posledními vtévkami lupenitými, po obou

stranách h>meniem povleenými. Basidie kyjovité se 4 sterigmaty

a výtruííy. Prach výtrusný bílý, výtrusy bezbarvé.

\" Evrop pouze 2 druhy, rovnž dva druhy píbuzné v sev. Americe.

S. crispa Wulf. 1796. (S. ramosa Schaeff. 1763). K. obecný.

Plodn. až 35 cm v pr., kulovitá, ze solidní tlusté base mnohonásobn

rozvtvená, blavá, posléz trochu okrová, vtviky lupenit smaklé,

svinuté, na konci ohnuté a zubaté. Výtr. bezbarvé, skoro kulaté,

4—7/'-
V jehlin. lesích, hlavn v starých borech na basi kmen borových v lét

po teplých deštích po celých Cechách rozšíená, a v nkterých krajinách ídce.

Hojná jest v borech Polabských, v okolí Kokoína a Prachovských skal. Sbírá

se všeobecn jako výborná jedlá houba a také na Pražském trhu se asto

objevuje. Sluje »koti« nebo »oi.š«. Je-li trvale deštivé poasí, mže se z obrov-

ské houby v lese každý den kus ukrojiti a ukrojená ást znovu do rána naroste.

Nedosplá houba doma na míse s vodou roste ješt nkolik dn nabývajíc ve-

likých rozmr.

S. laminosa Fr. 1821. K. širokolupenný. Podobný ped., ale slá-

mov žlutý, s vtvemi silnjšrmi, tvrdými, dlouze vzpímenými, ne-

spletenými, s lupeny vzpímenými, vtšími, celokrajnými.
Poprvé z Cech uvádí Krcmbholz, ale pod jménem S. brevipes a mate ji

s S. crispa. Pkné kusy sbíral u Král. Dvora p. prof. Cíp, rovnž u Kychmburka
u Skue p. Zvára. Roste vždy v dubinách na basi kmen dubových. Jest jedlá

jako ped., ale jest špatnjší.

Dacryomyceteae. Slzeníkovité.

\ elké houby, rostoucí saprofyticky na trouchnivém díví, oran-

žov žluté, rosolovité nebo rohovíte elastiné, hlízkovité, kulovité

nebo parohat vtvité neb i tyinkovité. Basidie jsou uloženy v ro-

solovité hmot, válcovité, na konci ve 2 ramena rozdlené fale bez
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pehrádky. jednobunné) a na ztenených ramenech velikou sporu

odškrcujici. Z v\ trusu vyklíelé vlákno myceliové tvoí ihned drobné

konidie. Mimo to vyrstají z mycelia plodni-cim podobná, kulatá t-

lisika, jejichž hyfy na povrchu se rozpadávají v elliptiné buky
(oidie). Teprv druhým rokem vytvoí se pravá plodnice, na povrchu

zprohýbaná.

787



Dvouramenné hasiclie pipuminaji r. Tremella, rovnž tvoení

koiiiilii jest clnlobiu' a také rosolovitá konsistence plodnice na Te-
nic llaceae ukazuje. Proto mnozí Dacryomycety pímo k Tremella-

ceim kladou. Píbuzný jsou ob skupiny dojista. Náleží í^em nemno-

ho rodu a druh: Dacryomyces. (iuepinia, Calocera, Dacryomitra.

Nejznámjší jest Calocera viscosa a Dacyomyces deliquescens.

Dacryomyces Necs. Slseuik.

Plodnice ztuKa rosolovitá, kulovitá,

pisedlá, na povrchu kivolace brázditá,

celá hymeniem povleená. \ ýtrusy jed-

noduché, válcovité neb vejité. ped klí-

e.iim ve 4 buky rozdlené. — Dro-

bounké houby devní, celkem asi 50

druh, hlavn z Evropy popsaných, ale

spatn známých a kriticky nesp )lehliv

vvmezených.

D. deliquescens Bull. 1790 (Trém. la-

crymalis Pers.). ^. rosolovitý. Plodn. ro-

solovitá, kulovitá nebo trochu smákla.

I—8 cm v pr., loutkov žlutá, konen
na povrchu mozkovitú zprohýhaná. Výtr.

podlouhle válcov., se zaoblenými konci,

slab zakivené. 15
—22 /». Vejité ko-

nidie 5.".

Na starých prknech, trámech, klech, plo-

tech po celý rok, hlavn v zim, všude nejvýš

obecná. VjTáží pospolit, asto v adách z trhlin

deva.

Obr. 145. Calocera viscosa
Pers. V pir. veiik., zvtš.

bas. a vvtrusv

Calocera Fr. Krasoržek. Obr. 145.

Plodnice oranžov žlutá, rohovíte

elastiná, válcovitá, kyjovitá, jednoduchá
nebo parohovit dlená, celá hymeniem povleená. Dolejší neplodná

ást není oste oddlena. Basidie kyjovité. dvouramenné. \'ýtrusy

válcovité, ped klíením dvojbunné.
Obecné houby v lesích na paezech a v zahradách na stromech a

rzném díví. Nkteré nápadn se podobají rozvtveným žlutým

Clavariím. Saccardo uvádí 30 druh, z nichž 13 evropských.
C. cornea Fr. Syst. Myc. Hym. Eur. 680. /\. rohovlíý. Plodn. jako

jednotlivé, ze deva vyrstající, asi 1 cm dl. a i
—2 mm ti., pišpia-
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tle, na kanci zahnuté, medov žluté, za živa elast. kluzké ržky.

Výtr. vejitoellipt., nestejnostranné, hladké, bezliarvé, 5
—S }*•

Na holém devu paez ja^anovýcli u Jevan v íjnu 1921. jest drobounký

snadno pehlédnutelný druh. \'ýtr. udává každý autor jinak. Také ncni trsnatá.

C. viscosa Pers. 1797. (Clav. aculeiformis Bull.). /\. lepký. Plodn.

za sucha roh(_)vitá, hladká, za vlhka slizká, zlatožlutá nelio oranžová,

až 6 cm vys., od dola nebo z líro-stedka v dlouhé, špiaté vtve roz-

dlená, v devu liliibocc koenující. Výtr. válcov., zaoblené, slab za-

kivené, 10— 12 fi, bezl)arvé.

\' lesích na jehlin. paezech trouchnivých po celý rok velmi obecná. Od

nezkušených zpravidla se považuje za Clavarii.

C. palmata Schum. 1803. K. prstuatý. Mensi (i
—2 cm vys.), v ko-

rálovitých trsech, vtve rohovit elast., slizké, kyjovité, smaklé, na

konci ve 2—
-/ krátké, oblé ruky rozdlené, oranžov žluté. Výtr.

válcov., 10— 12 II.

Na trouchnivých paezech v lesích, hlavn na bucích a dubecli. Jevany,

Roblín, Karlštejn, .Strašíce, Šumava (K).

V Cechách nebo na Morav a jist ale na Slovensku v lesích nalezena

bude na kmenech dubových zajímavá píbuzná Guepinia pcsica Tul. (G. meru-

lina Pers., G. buccina Sace, G. contorta De Bary, G. cochlcaris Kr.). Roste

nejspíše na kmenech kry zbavených. Plodn. 2—4 cm vys., nálevkovitá, dole

v stopku krátkou stáž., nahcje i—3 cm v pr., s okr. zprohýbaným, uvnit po-

hárku s hymeniem, zevn podél ásnatá, konsistence rosolovité, barvy oranžové

nebo žluté. Výtr. válcov., prohnuté 10— 12
^_
— Sám jsem pf)sud houhu tuto

nenalezl ani neobdržel. Známa jest z více míst v Nmecku, ITancií, Itálii.

I'hrách.

Tremellaceae. Rosoloznié.

Skupina hub podobná pedešlé. Plodnice zvící hrášku až i n-
kolik cm v prmru, z kry nebo deva za vlhkjého poasí vyrsta-

jící, rosolovitá, mkká, ikulovitá, tlust lupenitá, asnat lalonatá,

rzn zbarvená (asto oranžová, ervená nebo oliv(yeá), za sucha

kehká, lámavá, ve vod znovu ol)živující. Ilymenium povléká celý

povrch. Basidie nejprv kyjovité, pak se dlí dvma kolmými rovina-

mi ve 4 podélné segmenty, jež se stopkovit prodlouží a na konci

velký výtrus odškrtí. Mimo to tvoí se hojn konidie. U r. Exidi;i

vznikají na vláknech mycelia, jsioii válcovité, podkovovit ohnuté a
vrn piporrúnající r. .\uricularia, ímž píbuznost obou rod pa-
trná. L' r. Tremella tvoí se kulaté 'konidie optným puením samé

basidiospory nebo na vlákneLii sterilních na hymeniu. V r. Cratero-

colla tvoí se zvláštní pohárovité ])'()dnice, v nichž na vláknech vid-
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linalých odškrcuji se válcovité, zahr.utc konidie. Jsou to tedy vlast-

n inknidy.

Xáleži sem houljy rostoucí hlavn na podzim v lesích a zahra-

dách na trouchnivém díví, kmenech a opadalých vtévkách. Znám

rody jsou: E>idia. Tremella, Ulocolla, Craterocolla, Tremellodon,

Gyrocephalus. Ilirneula.

Tremella Dill. Rosolovka.

Plodnice kulatá, zevn s mozkovitými záhyby nebo i v ploché

iupsny rozšíená, rozdlaná, velikosti hrášku až i nkolik cm v pr-
mru, za vlhka mkce rosolovitá, za sucha rohovitá. Hymenium po-

vléká celý povrch. Výtrusy a konidie kulovité.

ítá veliké množství druh domácích i cizokrajných. ale špatn

známých a nedostaten popsaných. Jmenovit mikroskopická ana-.

lysá namnoze schází. Sacardo uvádí 96 druh, z nichž 38 evrop-

ských. Spolehlivá m.onog-rafie jest tu nevyhnutelnou.

a) Plodil, kulovitá nebo hUsovifá, sušenou basí pisedlá, na po-

vrchu s nízkými, mozkovitými záhyby.

Tr. cncephala Willd. Bot. ^fag. (Naematelia enc. Fr.). R. pr-
svitná. Plodn. I

—2 cm v pr.. kulovitá, m.lce lalonatá. na povrchu

prsvitné rosolovitá, uvnit ale s jádrem bílým, neprhledným, ne-

rosolovitým, barv}' bJedé nebo naržovlé neb i do žlutavá. A ýtr. vej-

ité, 15
— 18.M

Xa borovém nebo smrkovém dev vzácn. \' Šumav u Kvilch'. 7 1914

(K). — Podobný, ale ist bílý druh nalezl jsem na starém kmenu jabloovém

v naší zahr.nd v Aínichovicích (Tr. Mali m.).

Tr. indecorata Sommerf. 1826. A', neozdobná. Plodn. kulov., až

i>4 cm v pr., na povrchu zprohýbaná, nejprv blavá, pak hndavá

až tmavá, za živa rosolovitá, za sucha pevná, tvrdá. A ýtr. kulov.

neb trochu ellipt., bezbarvé, 7
—

y/;.

Vždy jen na vrbových km.enech a díví. V Mnichovicich na vrbovém

kmenu (9, ]9i;0- Za sucha tvrdá, pevná, hndá až tmavá, asi jako lískový oech

veliká.

Tr. mesenterica Schaeff. 1763. (Tr. chrysocoma Bull.K R. moz-

ková. Plodn. rosolovitá, 2—4 cm v pr., dosti tuhá, úzkým spodem

pisedlá, živ zlatožlutá, ojínná, rzného tvaru, v hojné mozkovité

laloky rozdlená. Výtr. krátce ellipt. nebo vejité. 12— 15 «. Za živa

velmi líbezn voní.

Na starých opadalých vtvích habrij, dub, buk v lesích od podzima až

do jara všude velmi hojná.
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Tr. lutescens Pers. 1801. R. žlutavá. Plodn. o nco menši (i
—

3

cm), mkce rosolovitá, prsvitn svtle žlutá, neojinná, s nemnohý-

mi, tupými laloky. Výtr. okrouhlé neb vej., 12— i^ft- Mezi výtr.

hojné konidie na zvláštních stopkách '(jako u pedoh.).
Na opadalých vtvikách listn. strom na podzim a v zim obecná.

Tr. mycetophila Peck Rep. p. 53. R. houbomilná. Plodn. 2—3 cm
v pr., v moizkovité, sploštilé laloky minohonásobn rozdlena, mkce
rosolovitá, bar\-y okrov žlutavé, klobouk CoUybia dryophila pokrý-

vajici. Výtrusy pemalinké, kulovit elliptiné, 2^ ^m.

Na Collybia drj^ophila v lese u Domažlic v zim. 1918 sbiral p. u. V á c 1.

M e 1 z e r. — Ku podivu posud sbírána jen na ' dvou místech v sev Americe.

Tr. pisiformis sp. n. R. hrachová. Plodn. v podob hlrzek vyklenu-

tých zvíci hrášku (4
—8 mm v pr.), jen na basi trochu lalonat vy-

krojených, ostatn hladkých, nikoliv rosolovitých, nýbrž pevn ma-

sitých, bled žlutých, na povrchu kratice chloupkatých. Výtr. obrov-

ské, nepravid. kulov., hladké, tlustostnné, 50 /».

Jednotliv na zetlívajících smetích lesních v drách mezi rašelinníkem

u Struhaova, 9, 1919.
— Pedstavuje bezpochyby samostatný nový rod.

b) Plodn. veliká, v lupenité, ploché laloky nebo lupeny rozdlená.

Tr. frondosa Fr. 1821. (Tr. undulata Hffm., Tr. quercina Poli.).

R. lupenitá. Plodn. velká, rosolovitá, 4—8 cm v pr., v obrysu ku-

latá, v ploché, tlusté, mozkovit vinuté, na okr. tlusté a oblé lupeny

neb laloky mnohonásobn rozdlená, prsvitná, svtle žlutavá až

hndá, suchá chrupavitá, hladká. Výtr. kulaté, bled hndé, 12— 14,*'.

Na kmenech a díví dubovém a bukovém v let a na podzim, dosti ídce.

Jevany, Tirna (Zvára), Mouchnice na Morav (Sladký), Karlštejn, Kivoklát.

Tr. iimbríata Pers. 1801. (Tr. verticalis Bull, Tr. tinctoria Pers.).

R. hrvitá. Plodn. 5
—8 cm v pr., prsvitn rosolovitá, rozdlená v lu-

peny ploché, na okr. kadeav vlnité a vykrajovan brvité, barvy
olivov zelené až tmav neb ern olivové. Výtr. kulaté, 10 fi.

Na vtvích a kinenech olše a bízy, v let a na podzim, ídce. Kr,
Karlštejn, Jevany, Sázava, Šumava.

Exidia Fr. ernorosol. Obr. 146.

Plodnice rosolovitá, dosti velká, jen na hoejši stran hyme-
niem povleená a asto bradavkami posázená. Výtrusy válcovité, za-

kivené, ped kliením ve dv buky se dlící. Na vlákn vyklíe-
lém tvoí se hojné konidie. — Rod celkem pedešlému podobný, í-

tající dle Saccarda 30 druh, z nichž 16 evropsk»ých. Ricken uvádí

pro Nmecko 8 druh. V Cechách bude zajisté více druh, ale ne-

ml jsem píležitost je studovati.
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t. Klaiidulusa HuIl. 178S. iTr. arburea 1 huls.. Tr. si^iculíjsa Pers.,

'IV. aira i-l. Dan.). C". btik(n'ý. IModn. za živa a vlhka jako cmr,

rosolovité, a/. 10 cm š. a 1 cm ti. povlaky, s mozkovitými záhyby na

povrchu, jež pokrvty jsou ostrýim, roztroušenými,, kiielovitýnn, tu-

hými bradavkami. Plíxln. na spodu špinav bledá, za sucha jako pa-

pi ro vit v. lámavy povlak nebo jako kamenná, erná, mozkovité zbráz-

dná hmota. \vtr. podlouhle válcov., zakivené, na obou koncích

tupé, 12— i;/í.

Xa kmcnccli n i)arezcch dub, buk, ol.ši, jablo dosti hojn. lilavn na

podzim a v zim. Na švestkách u Corv. Kostelce sbíral p. u. Kolaík odrdu
var. slrii:<>sa Karst. s jilodn. mén lalvinato-.i, vespod crnoii a hrub krátce

'''aat««?<

Obr. 146. Exidia glandulosa Bull . v pir. velik., zvtš výtr.

šttinat jilstnatou.
— \' Cechách jist nalezeny ješt budou E. recisa Dittm.

(na opadalých vtvích vrbových) a E. truncata Fr. (na opadalých vtvích lípo-

vých), jež mají plodn. terovitou, okrouhlou neb miskovitou, i—3 cm š., na

krátké stopce, prvá jantarov hndavou, druhá ernou, ovšem ob rosolovitou.

Tremellodon Pers. Rosolosub.

l^lodnice mkká, rosolovitá, prsvitná, za sucha rohovitá, plo-

chá, jazykovitá, celokrajná, bokem ku kmenu pirostlá, nahoe ste-

rilni. na spodu s dlouhými ostny jako u lošák, jež jsou potaženy

hymeniem. Basidie jako u r. Tremella. — Náleží sem jediný druh, po
celém svt rozšíený, který úpln se podobá lošákm, k nimž jej

také Saccardo postavil. Povahou basidií a výtrus prozrazuje se

však jako píbuzný r. Tremella.

Tr. gelatinosus (Scop.). (Hydn. gelat., H. crystalHnum FI. Dan.,

Pseudohydnum Karst.). A', huspeninový. Plodn. 2—6 cm š., opak

vej., jazykovitá, na basi až 1 cm ti., mlén bílá, nebo i s odstínem

modravým neb šedavým. naihoe krátce odstále plstnatá, vespod
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s ostny I cm dl., ostrými, jednoduchými nebo i se 2—-3 špikami.

Výtr. kulov. neb krátce ellipt., bezbarvé, hladiké, ú—8 fi

Na starých kmenech a paezech jehlin. strom ve vlhkých, liluhokých

lesích od ervence do podzima. Význaný jest zvlášt pro horské pásmo v Šu-

mav, Krkonoších a Kndohoi. Jevany, Strašíce, Jírna, Písek, Padr, Opono,
Chotbo, Kruimlov. — Houba každému nápadná, ostnitému jazyku podobná.

K r. Tremellodon adí se ješt r. Gyrocephalus ruftis Icq. (Trém.), (Trém.

helvelioidcs DC, Guepinía helv. Fr.), rostoucí v rzných zemích stední Evropy
na trouchnivém díví, ale také na zemi v lesích, která jist také ješt v echách

Obr. 147. Hirneola Auricula Judae L., v pir. velik. Fot. Maximovi.

bude nakzcnri. Jest 5
—8 cm vys. a 4—6 cm š., ržov oranžová, rosolovitá,

rozliné ;)od(;by: jazykovitá. kyjovitá, nálevkovitá, rozeklaná, sploštilá, s hlad-

kým liymeniem na spodu. \ ytr. válcov. zakivené 9
— 11 /'•

Hirneola Fr. liezovka. Obr. 147.

Konljy velké, lupenité, pisedlé, uchovit vydíité a lištnovit

zprohýbané, za živa mkce gelatinosní, elastiné, prsvitné, za su-

cha rohovit ztvrdlé, ale ve vod znovu -oživující, zevn chlupaté,

uvnit hladkou hymeniální vrstvou potažené. Basidie dlouhé, vál-

covité, pín lánkované, z lánk dlouhá, tenká steri^mata že-

noucí, s vvtrusv velkvmi, válcovit ledvinitvmi.
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\' trsccli rosil iiici liouby n;i kincncch rzných stromví; etné (Iruliy, ale

vi^nii-s cxotiki'. jediný druli v I-lvrop.

H. Aiiricula Jiidae L. 1753. (sub. Trém.). ( Anricularia sambiícina

Mari.j. JI ucho .Jidákovo. Plcdii. úzkou liasi ke kue pisedlá, nej-

prv i>ohárovilá. ])ak miskcvit rozlož.. ne])ravideln záhyby lalo-

natá. Iui)enitá, i)rsvitn ^-elatinosní, 3
— 12 cm v pr., šedohndavá,

za sucha erná, s šedým h}-meniem, vespod sametov chlupatá. \"ýtr.

válcovité, tupé. prohnuté, bezbarvé. 12— 15/'-

Charakteristická houba na starých bzích (Samb, nigra) v let a na pod-

zim po celých Cechách roz.šíená. Platila díve za velmi mocné léivo. V Praze

objevuje se asto na akátech a javorech v odrd bled prsvitn okrov hndé
(vi.r. Robiniae m.). Snad sem patí H. rubescenti-fusca Bull.
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Gasteromycetes. Houby bichatkovité.

Na podhoubí (myceliu) tvoí se plodnice kulovitá nebo hlízo-

vitá, kolem stejnomrn uzavená, bu celá ze stejné dužniny sle-

zena, ale aslji zevn korovou vrstvou (nkdy i dvma) obalená

(peridie) a uvnit mkkou dužninu (gleba) obsahující. V dužnin

rozpletená vlákna (hyfy) tu a tam nepravideln tvoí ztluštlé ba-

sidie, nasazující pak výtrusy (spory). Castji však vznikají v gleb
duté kanálky nebo komrky, neb i dokonce pevné peciky (peridioly),

na jichž stnách vyvinují se basidie s výtrusy. Peridioly vas zralosti

z plodnice vypadávají, kdežto u ostatních mní se gkba v suchý

prach, simíšený s výtrusy. Tento prach propleten bývá ztuhlými hy-

fami, jež se nero^zpadají, nýbrž ostávají jako jemná vata v plodnici

(capillitium) nebo se v kousky rozpadá a jako obláky prachu
z plodnice s výtrusy vyletuje. Peridie se mní za plodu v tuhé blány,

trhající se nepravideln, nebo pouze otvorem na temeni. Nkdy se

chová zevní peridie jinak, než vnitní (Geaster).

Gasteromycety jsou houby makroskopické zvící malého hrášku

až jako hlava veliké a masité. Rostou na zemi a humusu, ideji na

díví. Mnoho jich roste hluboko pod zemí, ímž stávají se lanýžm

podobny. Ponvadž na zevnjšku plodnice obyejn žádných odliše-

ných orgán nenalézáme, spoívá stanovení rod a druh hlavn

na vnitní organisaci a mikroskopickém ohledání. Podzemní druhy
ovšem naleznou se obyejn jen náhodou, takže jsou namnoze vzác-

ností a málo známy. Proto možno oekávati ješt mnoho objev no-

vých rod a druh podzemních.

Gasteromycety neobsahují mnoho eledí, proto jich rozbor

v pehledu nepodáváme, ale jednotlivé eledi jsou oste od sebe od-

lišeny; proto není správné vypoítávati pouze rody, jak iní Ricken

nebo dlával Celakovský.
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Phallaceae. yelenkozté.

Plodnice veliké, masité pedstavuji v mládí tvar kulovitý, ze-

vn kožovitou peridií obalený, pod níž rosolovitá vrstva oddluje
vnitrní glebu dužnatou, která vas zralosti vyrstá v kolmou vy-

sokou nohu i ten ( receptaculum). ukonenou namnoze hlavatou

neb rzn utváenou

výtrusnou ástí. Tato

skládá se v mládí z roz-

vtvených chodbiek, vy-

ložených basidiemi. Ko-

nen rozpadá se výtrus-

ná vrstva v kaši, v níž

obsaženy jsou zralé vý-

trusy. Basidic jsou kyjo-

vité a nesou kratice

stopkatých 6—8 pema-
linkých. bezbarvých vý-

trus.

\'yvinuté plodnice mí-

vají receptaculum asto

podivuhodn vytváené,
skoro pol}"py nebo hyd-

ry pipomínající anebo i

jiné ozdoby nesoucí.

Tak jmenujeme na p.
Asero rubra, Cahathis-

I
cus Sepia, Kalchbrechn-

nera corallocephala, Di-

ctyophora phalloidea.

Bývají také krásn zbar-

veny, ímž bizarrnost

jejich se ješt zvtšuje.

Jest to nevelká eled.

skoro vesms jen tropy obývající, a pro rychlou pomíjivost

plodnic bezpochyby málo posud známá. ítá asi 50 druh,
7. nichž pouze 4 v Evrop. V Cechách máme jen 2 druhy. Praktický

význam nemají žádný, leda že sloužívá Jelenka na venkov jako

lékaský prostedek. Rostou vesms v humusu lesním a jich myce-
Hum žije v sNTnbiose s koenv rzných strom a ke.

Obr. 148. Phallus impudicus L., zmenš., zralá

plodn. a mladé perid.
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Phallus L. Jelenka. Obr. 148.

Plodnice v mládí kulatá neb elliptiná, na basi koínkem opa-

tená, pod zemí ukrytá. V dosplosti roztrhává se zevní peridie tvo-

íc blanitou pochvu, díve vrstvou rosolu od vnitní- "^^y oddle-

nou. Z pochvy vystupuje kolmá, nadzemní, válcovitá, dutá a nahoe

otvorem ústící noha i ten, na konci vrstvou kašovitou pokrytá.

Nkdy tvoí se na konci volný, lištnovit žebernatý klobouek, vý-

trusnou kaší pokrytý. Stny nohy jsou ko-mrkovit rozhlodané, vel-

mi kehké. Výtrusy pemalinké, válcovit elliptíné.

Náleží sem 14 druh, rzn v zemích obou polokoulí rozšíe-

n>Tch, hlavn ale v zemích teplejších.

Ph. impudícus L. 1755. (Ph. vulgaris Mich., Ph. volvatus Rothm.,

Ph. foetidus Sow., Hymenophallus Hadrianí Nees, Ph. imperíalis

Schulz., Ph. iosmos Berk., Ichthyphallus imp. Fr.). Jelenka nebo

hadovka smrdiiá. Plodn. kulatá, bílá, tžká, mkká, dole koínkem

opatená, 4
—6 cm v pr., zevní obal kožovitý, tenký, hladký, lysý.

Ire válcovitý, dutý. 10— 15 cm dl. a 2—3 cm ti., porosn žebernatý,

kehký, bílý, dole pišpiatný a lehce se z pochvy vylamující. Kl.

na konci zvoncov., 3
—4 cm dl., žebernatý, s otvorem na temeni, ze-

lenavým, dol stékajícím mokem pokrytý. Basidie s 8 výtr. Výtr.

válcov. elllpt., hladké, bezbarvé, 3—4 fi.

Roste hojn po celých echách i Morav v stinných lesích pod listnatými

stromy a kei (bezy, habry, hlohy). Zpravidla v buinách. Od ervna do pod-

zima. Kulaté plodnice odpoívají pod zemí teba nkolik týdn, hlavn za sucha

nebo studeného poasí, ale ten s kloboukem vyroste rychle za noc a také rychle

klesá. V té dob vydává houba ta hrozný mršinový zápach, šíící se vtrem až

na nkolik set metr. Tím jsou lákány mouchy masaky a brouci mršinoví,

kteí picházejí a olizují mok na kl. a tím po lese výtr. rozšiují. Jelenky se

užívalo na venkov proti rheumatismu a jako aphrodisiacum. Také v arodjství
hrála úlohu. Jedovatá není. Ph. impudícus jest kosmopolitický.

Ph. caninus Huds. 1798. ÍMutinus can. Fr., Cynophallus Fr.).

/. psí. Plodn. mnohem menší než u ped., podlouhle ellipt., k basi

zúž., 2—4 cm dl., zevn bíle papírovité, také koínkem opatené.
Ten tení a kratší, i cm ti., naršovle pleová, konící nahoe pí-
mo kiišelovitou plodní ástí (netvoí kl.), na povrchu srnekatou a

rumlkov ervenou, posléz olivovou kaší pokrytou. Zápach slabší,

píjemné ovocný. Výtr. válcovité, na obou koncích tupé, bezbarvé,

3—4 ."

v hájích a kovinách v humosních, teplých a stinných koutech, vždy po-

spolit, od ervna do záí. V echách dosti vzácn, ale co rok na tomže sta-

novisku. Karlštejn, Libochoviky u Slaného (Fchr), Hláska na Sáz. (Vilh.),
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Ml. Boleslav (Kiir). Sim-iio (R), Chrudim (Žv), Podbrady (Kl), Jevíko na

Morav (Uuil). — Jest po celé již. ]-lvrop rozšíena a stejn v sev. Americe.

\' Uhrách, Slavonsku, Srbsku, Bulharsku, Itálii, Francii, již. Nmecku

(prý také v JJuryn-^ku) rozšíen jest Chitlirus cancellatus Tourn. a jest pravd-

pod\>hno, /c roste také na Slovensku a snad i na Morav. Udání z Cech posud

nebyla potvrzena. /. pochvy basální vyrstá reccplaculum 6— 12 cm vys. a

5
— IQ cm ti., obvcjité, bez tené, v polygonální, tlustá žebra rozdlené, jež

jsou velmi tlustá, zevn ohnivé ervená, uvnit mrsinov, odporn páchnoucím

mokem potažená. Roste také v sev. Americe je.št s druhým druhem Cl. colum-

natus Bose.

Hymenogastraceae. PodzemnikovHé.

Plodnice hlízovitá, obyejn puvlzemní, složená z masité gleby

a jen zídka zevn korou nebo blanou obalená. Gleba proniknuta J€St

množstvím rzn velikých a rzn uspoádaných, dutých komrek,
asto lalonatých neb i kanálkoviých. Stny komrek pokrývá hy-

menium s basidiemi. \' dosplostí rozplývá se gleba v kaši nebo

prach. CapíUítium se nikdy nevyvinuje.
K eledi této poítají se tak zv. Secotiaceae, rozšíen hlavn

v teplých cizích zemích, z nichž ale rod Secotium s 5 dr. vyškytá se

také v již. Evrop (již také v Uhrách — snad také na Slovensku).

To jsou houby nadzemní, s pldon. stopkatou, nkdy také pošvatou

^Gyrophragmium), jež nese na konci kulatou peridii, v níž uloženy

jsou v lamellách výtrusiné komrky. Vas zralosti odtrhne se plodný
klobouk od sloupce a ten a lamelly se uvolní a prach výtrusný vy-

nikne ven. Tak vlastn vzniká z hlízovité plodnice Gasteromycet klo-

boukatá Agaricacea.

\'lastní Hymenogastraceae jsou ale podzemní, hlízovité houby,
rostoucí v lesích a kovinách, s nimiž jako lanýže žijí v symbiose.
\ zralosti kašovatí gleba a vydává silné aroma jako lanýž, aby lá-

kána byla lesní zv, která je vyhrabuje, požírá a tak výtrusy vý-

kaly po lese rozšiuje. Rod Hysterangium svou korovou peridii a

elastiným obsahem, jakož i utváením komrek jeví jisté vztahy
k el. Phallaceae.

Nejznámjší rody jsou f evropské) : Secotium, Gyrophragmium,
Gautiera, Hysterangium, Hymenogaster, Octaviania, Hydnangium.
Leuzogaster. Rhizopogon. Sclerogaster. Nejol/ecnjší jsnu Gautiera.

Hysterangium a Rhizopogon.

Gautiera \'itta(l. Gotera.

Plodnice elastin masitá, hlízovitá, na basi se silnými mycelio-

vými koínky. Peridie žádná, labyrintické, husté ch')dby koní pímo
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na povrchu hlízy, (ilel)a uvnit s velikými, lalonatými komrkami,

potaženými hndým hymeniem. Basidie se 2 sterig"maty. Výtrusy

elliptiné, s podélnými žebry a malou stopekou. Vas zralosti voní

houby siln lanýžovit. Z base rozbíhají se sterilní vtve pletiva.

V Evrop pouze 3 druhy, sob velmi podobné. Rostou pod zemí. ale

dosplé provalují se ásten ven ze zem. V lesích v.šeho druhu

v let. Jsou jedlé.

G. graveolens Vittad. 1831. (;. libovonná. Plodnice hlízovitá, .šedo-

hndá, 2—3 cm v pr., na povrchu s hustými pletitými chodbikami.

Stny komrek v stáí hndoervené, Výtr. podlouhle- ellipt., za-

oblené, k basi zúž., rezav hndé, s podélnými kivolakými žebry,

s krátkou stopekou, kj
—22 /».

\' lesích jehlin. i listnat. z rovin n/. do hor vehni rozšíena, v let a na

podzim, ['zralá zmkne a zhndne a vydává silný, lanýžový zápach na velikon

vzdálenost. — \ smrinách na kopci Radotínském jest velmi hojnou odrda
vt.ší (var. lacunosa m.), až 5 cm v pr., bledavá, nevonná, < vvtr. vtšími

24—26 ,», opak vejitými. Teba ješt dále její pomr k typu. sledovati.

G. morchellaeformis Vittad. 1831. G. smršovitá. Plodn. jako G.

graveolens, ale hlubokými jamkami na zpsob smrž lakunosni,

uvnit více cihlová, s vtšími komrkami. Výtr. podlouhle ellipt.,

k obma pólm zúž., 20—22 /*.

\ listnatých lesích, hlavn dubinách vzácn, v let. Siln voní. U Onde-
jova v srpnu igi3 (Rohlcna), u Babic (Zv.), Strašíce, Karlštejn, Buovice
na M. fXeuw.)

Hysterangium Vittad. Loupavka.

Plodnice kulovit hlízovitá, zvící lískov. oechu, blavá, hladká;

na basi se silným koínkem, na povrchu s tlustou, lehce loiipavou,

kehkou blanwu. (lleba pevn elastin masitá (jako kauuková),

z tenkých, radiáln z basálního sloupku rozbíhavých chodbiek slo

zená. Basidie se 2 sterigmaty. Výtrusy iizce válcovité, na basi uaté,

bezbarvé, hladké.

Rostou v lesním humusu v lesích všeho druhu, \- let. Obyejn
v hnízdech víceetných, jež se pak nad zem prodírají. \ stáí mnohé
voní. I T e s s e uvádí z Nmecka 10 druh.

H. clathroides \'ittad. 1831 (Splanchnomyces Corda). L. mcžov-
koruítá. Plodn. i—4 cm v pr., hlízovitá, asto hrbolat lalonatá,

ncjprv ist bílá, pak neišíte naervenale hndá, na l)asi s chvostem

tenkých koínk. Per. silná,, koríjvitá, hladká, lámaxá, lehce se lou-

pající. (ilel)a ztuha masit gum(,)vitá, šed oli\-!;vá, z hustých lab}-
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riiuikych kanálku složená, zápachu eJkvikovitého. \\vtr. úzce

válcov., na basi uaté, se zbytkem stupeky. 17
—

19,".

V lesích, hlavn smrkových v ervnu a ervenci v celých Cechách i na

Moravc hojná. \/.dy v hnízdech pod zemí, kterou pak nadzvedává a roztrháva.

Dle Bezdka jest pry jedlá.

H. stoloniierum Tul. 18O2. L. výbéškatá. Tlodn. dokonale kulovitá,

hladká, 1
— 2 cm. na basi koínkem dknrhým opatená, šedavá. Gleba

nejprv namodralá, pak šedohndá, na basi se sterilním centrálním

pletivem. \'\'tr. vtší. 18—22 (M.

V lesích, u Karlštejna a Radotína v let, Plze, Slané. Mnichovice, Kyjov,

Jind. Hradec (Neuw.). — H. rubricatum Hesse v Nmecku vícekráte sbírané

(jist také v Cechách) má per. na vzduchu ervenající, glebu ervenou, výtr.

široce cllipt.

Hymenogaster ^'ittad. Hliza. Obr. 149.

Plodnice nepravideln hlízovit, podzemní, ekstin masité.

v stáí se rozplývající a tu pak aromatické. Peridie tenká, hladká,

neslupitelná, zvolna do vnitní gleby pecházející, bez koínk.

Gleba z hustých. íizkých chodbiek složená a rzn zbarvená. Ba •

sídie se 2 stopekatými výtrusy. Výtrusy široce elliptické. hndé
na basi s krátkou barevnou stopekou, drobn bradavité.

Bílé nebo hndavé druhy zvící hrachu až vlašského oechu,

hlavn v humusu listnatých les a háj (duby, buky) rostoucí. Zev-

njškem jsou si dosti podobny. He s s e ítá ze stední Evropy 28

druh. \' Cechách v teplých hájích okolí Pražs^kého a v Polabí jist

bude více ješt druhu, ale jest je nesnadno pod zemí hledati.

H. aromaticus sp. n. H . vonná. Plodn. zvící vlašského oechu, kulo-

vitá, ale na basi stopkovit riíi. a hrubé janikovité hranatá, beze

všech myceliových vláken, nejprv ist bílá, hladká, pak špinav že-

mlová, dosti silná, pevná, skoro loupavá. Gleba elast. houbovitá,

s dosti velkými, žlutohndými komrkami, s bílými stnami. Výtr.

medov syt žluté, vejitoellipt., na temeni zaoblené, slab bradavité,

12— 14/', se stopekou 2 fi dl.. tuhou, žlut zbarvenou.
\' erném kyprém humusu, v mladé smrin (!), na teplém jižním úklonu

u Jílovišt na zaátku kvtna 1015, hluboko pod zemí. \"oní silné píjemn
ovocn. — Jest píbuzná H. muticus Berk. Br.. H. luteus ^'itt., H. lycoperdineus

Vitt., ale vyznauje se hlavn malými výtrusy.

H. arenarius Tul. 1862 (Hesse, Monogr. p. 124, I). H. písená.
Plodn. kulov., zvící lískového oechu neb i menší, hladká, trochu

lesklá, bez koínk, blavá až do žlutavá. Per. nejvýš slabá (takže

pi smáknutí ihned hndá, labyrintická gleba vyniká). Gleba

z velkých, lalonatých, cihlov hndých komrek složená. Stny ko-
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mrek bílé. Výtr. zlatožluté, obvejité, drsn bradavité, se zetelnou

žlutou stO'pekou a bez bradavky na temeni, lo— 12/*.

V sucliém, jehlinatém humusu v husté smrin, liluboko pod povrchem
v ervnu 1914 u Ondejova. Jest velmi vzácný druh, posud jen z Francie a N-
mecka uvádný.

H. Klotzschii Tul. 1862. H. Klot::schova. Plodn. kulatá, 0*5 až

rS .cm, per. útle blanitá, bílá, posléz v žlutavé šupinky rozpukaná,

bez koínku. Gleba z širokých, proídlých, nejprv blavých, pak re-

zav okoládových chodbiek složená, mkká. Výtr. ellipt., hladké,

žluté, na basi stáž., sotva stopekaté, 15
— 18 ^.

\' prsti zahradni v koenáích botan. zahrady v Praze na podzim a v zim

každý rok hojn. Také jinde v Evrop v botan. zahradách takto byla již mnoho-

kráte pozorována.

Rhizopogon Fr. Koenovec.

Plodnice nepravideln hlízovitá, asto na basi asnat stažená,

ano i hranatá, zvící vlašského oechu neb i menší, jen ásten v zemi

ukrytá, na basi z jednoho neb nkolika bod s dlouhými, vtvitými

koínky, které nkdy peridii oplétají. Peridie jako slabá, tžce slu-

pitelná blána, hladká, lysá, na vzduchu se erven barvící. Gleba

elastin masitá, s hustými, teninkými chodbikami, olivová, v stáí

kašovitá a obyejn páchnoucí. Basidie s 6—8 sterigmaty. Výtrusy

podlouhle vetenovité. hladké, bezbarvé.

H e s s e uvádí 4 druhy, sob velmi podobné, z nichž R. luteolus

jest v borových lesích u nás velmi známý a rozšíený. Ale i v Ame-

rice a Asii a Austrálii jsou nkteré druhy domovem ;(,asi 10).

Rh. luteolus Fr. 1821. K. našloutlý. Plodn. namnoze velké, 2—5 cm

v pr., nepravid. hlízovité, dol vždy asnat stas., rzn hranaté

smaklé, asto nkolik pospolu, na basi s etnými koínky, jež na

povrchu per. do žlábk se rozbíhají. Per. dosti silná, kooviá, žlu-

tavá. Gleba elast. houbovitá, nejprv hltá, pak olivová, bez zápachu

nebo jen slab aromatická. \'ýtr. úzce ellipt., bezbarvé, hladké,

5—7 .«.

V suchých borových lesích v celýcli Cechách velmi obecný, nkdy ve

velikém množství. Vynívá vždy jen z poloviny ze zem a vždy jest nkolik

kus jako v hnízd pohromad. Objevuje se po celé léto, ano již z jara. Jest

dosti chutná, jedlá houba.

Rh. aestivus Wulf. 1788 (Rh. rubescens Tul., Tuber album A.

Schw.). K. letní. Plodn. hlízovit (kulatá, i—4 cm v pr., na basi

s dlouhým koínkem, ale na per. bez koínk. Per. hladká, velmi

tenká, nejprv bílá, pak uaržovelá, pi pomakání na vzduchu rychle

ervenající, konen hndavá. Gleba nejprv bílá, pak žlutohndá nebo
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Obr. 149. I. Crucibulum vulgare Tul, na dev v pir. vel., v právo pendioly
a výtr. zvtš., 2. Cyathus striatus Huds. v pir. vel. a zvtš. výtr., 3. C. Olla

Btsch., 4. C. stercoreus Schwcin., v pir. vel., vj'tr., a peridiola zvtš., 5. C.

Olla var. fuscus \'c\.. 6. Nidularia farcta Rth. v pir. vel., 7. Octaviana

asterospora \'it. zvtš. výtr., 15. O. laevis Hes. v pir. vel. a zvtš. výtr.,

8. Hymenogaster arenarius Tul. zvtí. výtr., 14. H. Klotzschii Tul. v pir.

pel,, dole zvtš. výtr., 19. H. aromaticus Vel. v pir. vel., dole zvtš. výtr.,

9. Rhizopogon luteolus Fr. v pir. vel., v levo zvtš. výtr., 10. R. comatus
Vel. v pir. vel., dole zvtš. výtr., 11. R. reticarpus Vel. v pir. vel., nahoe
zvtš výtr., 12. Hysterangium elathroides Vit. v pir. vel., v právo v prezu,
dole zvtš. výtr., 13. Gautiera graveolens Vit. v pir. vel., v právo zvtš. gleba.
dole zvtš. výtr., 16. Leucogaster floccosus Hes. v pir. vel., dole v prezu
a zvtš. výtr., 17. Melanogastermagrosporus Vel. v pir. vel., v pravb v pr-
ezu zvtš., v levo zvtš. Wtr., 18. IVI. rubescens Tul. zvtš. výtr., 20. M. am-

bignus Tul. zvtš. výtr.

Špinav olivová, z hustých chcTílbiek složená, konen se rozplýva-

jící. Výtr. tyinkovit válcovité. 12— 15/'-
V' lesích všeho druhu po celé Icto hojn. Nevoní. l'eridie se na vzduchu

rozpukává.

Rh. comatus sp. n. K. copatý. Plodn. 1
—2 cm v pr., elastin hou-

bovitá, dokonale a hladce kulatá, bez vláken na per., ale na spodu
ze 2—3 bod s I—2 cm dl. ch':'Ostcm rozvtvených kovn.ki°i. Per.

jemná, mkká, bledavá, pak šedá. Gleba l)ílá. pak šed olivová, z hu-

stých chodbiek složená. \'ýtr. tyinkovit, bezbarv, hladké,

10— 12 /(.

\" zemi ponoená v starém borovém lese »Záduší« u Alnichovic, 8, 1913.

Ped. píbuzná, ale tžko s ni sluitelná.

Rh. virescens Karst. 1879. K. celený. Plodn. i—2 cm v pr., kulov.

hlízovitá, skoro beze vší zevní kry, takže labyrintické chodbiky
jsou zevn znatelný, nejprv bledá, pak temnji šedohndavá. Koí-
nek na basi jediný, dlouhý. Gleba olivová, vas zralosti slab aro-

matická. V^^ýtr. podlouhle vetenovité, 10— 12,».

\' zemi v F.mišcném lesíku pod Struhaovem (7, 1918), u Moic (Buil).

Temn hndavým povrchem peridie a olivovou glebou význaná. Karsten popsal

ji z Finska.

Rh. graveolens Tul. 1862. /\'. lilnroiniý. Plodn. nepravid. hlízovitá,

I—2 cm v pr., k jedné stran protáhlá. Per. tenká, nejprv svtle

olivová, na vzduchu však ržová, sporými vlákny obetkaná. Gleba

nejprv svtle olivová, pevná, pozdji olivov ž'lutá, hust labyrintická.

Výtr. podlouhle ellipt., hladké, s i—2 tlísky, g— 11 .c \T'as zralosti

páchne celá houba siln benzinem.

\'e vysokém smrkovém lese »erný les* u Kunmil (Kavina, 8, 1917),

v starém borovém lese u Cekanic (1884), Babice u ían (Zv., 1918, 7). Po-

dobá se ve všem Rh. aestivus, ale hrozným zápachem se liší. Jediný kousek
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v pokoji stai, aby se cely pokoj naplnil nesnesitelným zápachem. Tulasne druii

lvu pojiisuje z jehlic, les u Milána, Hesse se o nm ani nezmiuje.

Rli. reticarpus sp. n. K. sífnatý. IModn. dokonale kulatá, velká

(j
—(, cm v pr.), na povrchu s tvrdou, od gleby oste odlišenou,

rr7'»t' / irnit cmlov žlutou, mkce mrtnatou pieridií, jež jest trvale

potažena Z'clice luistou, polygonální sítí myceUových nitek barvy

hnd žemlové. Na basi vyrstá hustý chvost dlouhých podobných

koínk. Gleba olivová, složená z velkých komrek. Výtr. ellipt..

iiladké. slab nažloutlé, 5—7 /<• Stny komrek pak hlínov žluté.

v lesích u Mlníka, hluboko pod zemí, jednotliv, v záí 1916 sbíral p. .

(Ir. /. Xeidl. Památný a svou sítí podivný druh. Plodnicc vypadá jako koule

v >iti zabalená. Nic podobného se v literatuie neuvádí.

Leucogaster Hesse. Hlizeka.

l'lodnice hlizovitá. nepravideln lalonatá a hrbolatá, pevná,

zevní peridie nejvýš tenká, od gleby neoddlitelná, koínky slab po-

tažená, obyejn žlutavá, pýitá nebo hladká. Gleba složena z ku-

latých nebo ellipsoidických komrek, v mládí i stáí bílá, pak žlutavá.

Komrky naplnny í^elatinosní hmotou. \'ýtrusy velké, kulaté, na-

žloutlé, bez sterigmat, 4 na basidii.

Pouze 2 druhy, rostoucí úpln pod zemí poblíž dub a buk.

Hesse uvádí je posud jen z Hessenska. Kulatými výtrusy adí se

k r. Octaviania.

L. floccosus Hesse 1891. H. blavá. Hlízky 2—4 cm v pr., nepra-

videln hluboce lalonaté, kozov žlutavé, s nkolika koínky na basi.

jež táhnou se na per. v žlábcích lalok, za sucha pevná, tvrdá. Per.

trochu plstnatá. uschlá útle bradavitá, s vynikajícími glebovýmí

pecikami. Gleba massivní, bílá. pak žlutá, siln aromatická. .Výtr.

žlutavé, tlustoblanné, hladké, kulaté. 13
—

15 ,"•

\' lesním humusu pod starou jedlí u Domažlic v ervenci 1916 sbíral

pv u. Vád. Melzer. Popis Hessv naší houb dobe odpovídá. Komrky jsou

v prmru 1—2 mm, k obvodu plodnice se zvolna umenšují.

L. Rundensteineri sp. n. H. Rundcnsteinerova. Plodn. hlizovitá,

elastin massivní, 3
—6 cm v pr.. okrov žlutavá, na povrchu hladká,

okrouhlými, nestejn velikými porami nestejn posetá, nerovn hrbo-

latá, k basi asto stáž. a i
—2 koínky opatená, sevné velmi tvrdou,

dosti silnou, neslupitelnou korou obalená. Gleba gumovit elast.,

tuhá, z lalonatých, dosti velikých (2—4 mm), skoro isodiamc-

trických komrek složená. Výtr. nepravideln vejité až kulovité

neb i elliptiné. hladké, bezbarvé. 5
—

9 /«.
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U Jindichova Hradce sbíral p. prof. Fr. Neuwirtli. Jest píbuz. L. lio-

sporus Hesse, íile vtší, s menšími výtr. a tvrdou korou. Vnuji tuto vzácnou

podzemní lioulni páteru Ant. Rundcnsteinerovi, muži šlechetnému, botaniku

Jindichohradeckému, jenž mnoho znal a trpl.

Octaviania Vittad. Oktavianka.

Plodnice masitá, kulatá, s koro\'itou, oste oddlenou, hladkou,

bílou peridií, jež se asto dobe slupuje, se sterilní basí. Gleba s vel-

kými, lalonatými komrkami, jež se k obvodu plodnice umenšují.
Basidie se 4 sterigmaty. Výtrusy kulaté, ostnité, žluté neb hndé,
dlouze stopekaté.

Rostou skoro ves/ms v bukových lesích, ideji pod jedlemi,

v zemi pod povrchem. Díve znám byl pouze jeden druh, ale Hesse

uvádí nyní jen z Nmecka 7 druh.
O. asterospora Vittad. 1838. O. hvzdovýtrusná. Plodn. kulatá

nebo shora smákla, i—3 cm v pr., per. tenkoblanná, snadno slupi-

telná, bílá, na vzduchu více mén zelenavá, trochu jemn plstnatá.

Gleba nejprv bílá, pak ervenohndá. Prach ervenohndý. Výtr.

kulaté, svtle hndé, ostnité, 11— 14/'. Vn dosti silná, asi jako ba-

salka.

v listn. lesích, hlavn dubových a bukových pod samým humusovým po-

vrchem, dosti ídce, v srpnu a záí. Štchovice a Davle Í1890), Strašíce, Jevany.

O. laevis Hesse 1891. O. hladká. Plodn. ledvinit kulov., 2—4 cm
v pr., obyejn s koínkem na basi, per. velmi tvrdá, pevná, hladká,

nápadn svtle žlutá, na ezu bílá, neslupitelná. Gleba v mládí bílá,

pak žlutá, s komrkami velkými, volnými, na stnách jasn žlutými,

ve stnách bílými. Výtr. žluté, kulaté a vejitokul., ostnité, se sto-

pekou zdélí prmru výtr. 12— 15 ,». Zápach za živa slab ovocný.
Pod \'clikou horou u Karlštejna v habin v kyprém humusu pod po-

vrchem, v ervenci 1915. V okolí nebyla žádná konifera. Dobe se shoduje

s popisem autorovým. Posud jen z Nmecka známa.

V Cechách urit bude ješt nalezeno Hydnangium carnr.um Wallr., jež

jest v st. I'.vr. rozšíeno na vesovinách a nkdy také v koenáích se objevuje.

Jest jen na pclo v zemi ukryto. Hlízy i—5 cm v pr., s velmi tenkou, neslupi-

telnou, masov ervenou peridií, bez koínk a vláken na povrchu. Gleba slo-

žena z dosti velkých komrek, k obvodu nezmenšených, bez sterilní basalní

ásti, barvy masov nebo ržov ervené. Nevoní. Výtr. kulaté, ostnité, blavé

14 //.
— Jsou ale známy v st. Evr. ješt 4 jiné druhy.

Vandasia gen. nov. Vandasovka. Obr. 150.

Plodnice podzemní, kulovitá, nepukavá, se sotva znatelným ba-

salním koínkem, zevn hladká, matná. Peridie zevní asi i mm ti.,

z volných, tlustostnných, plstnat propletených hyf složená, pod ní
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Obr. 150. I. Bovista nigrescens Pers., zmenš., 2. B. plumbea Pers., 3. B.

nigrescens Per.s., 4. B. pallida Vel., 5. B. brevicauda Vel, \"ýtr. zvtš., 6. Scle-
roderma vulgars Horn., zvtš. vj'tr., 7. Sel. Bovista Fr., zmenš., 8. Sphaero-
bolus Carpobolus I,., v právo zvtš., 9. Vandasia rosea Vel. a) chrupav.
vrstva, v právo zvtš. výtr., 10. Bovista hungarica Holi., zvtš., výtr. a capillit.,

II. B. paludosa I.V., 12. Geaster stellatus Scop., i3.Tulostoma mammosum
Mich., zvtš. výtr.

ale následuje 4—5 mm ti., tuhá, rohovitá vrstva, od níž oste se

odlišuje vnitní blostná, nejvýš mkká gleba, složená z uzounkých,
z base radiáln se rozbíhajících pruh bezbarvých hyf, mezi nimiž

uložena jest spousta slepených výtrus. ]\Iezi rohovou vrstvou a gle-

bou jest ješt jedna tuhá, pergamenová blána. Gleba se od této blány
iehce celá odlupuje. \'ýtrusy kulaté, bezbarvé, hladké, bez sto]>eky,

tenkostnné, 4—5 /(.
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jest to prapodivná houba, žádnému známému rodu vbec nepí-

buzná. Snad jen Hydnangium a Hysterangium dají se ponkud po-

rovnávati. Ponvadž mám pouze úpln dozra'.'ý jediný kus, nemohu

vyšetiti vznikání výtrus, takže nevím, tvoí-li se komrky na

zpsob Hymenogaster nebo Sclerodermy. Spíše druhé se zdá

správné. Tvrdý, massivní obal, složený z polygonálního velkobu-

nného pseudoparenchymu, pipomíná r. Elaphomyces, který má ale

naprosto jiné výtrusy. Jsem pesvden, že houba tato pedstavuje
vbec nový typ a snad novou eled. Prozatím jsem ji postavil sem.

— Vnuji rod tento svému vrnému a drahému píteli a soudruhu

z mládí, p. prof. dr. Karlu \' a n d a s o v i, vysoce zasloužilému

badateli ve floe eské a balkánské, muži p. ictivému a šlechetnému.

V. rosea sp. n. V. ržová. Plodn. 2—4 cm v pr., peridie zevn i na

ezu ršovící. Gleba vatovité mkká, suchá, suliobílá. Tvrdá vrstva

tvoí široký, isodiametrický pseudoparenchym. Aroma slabé, nakysle

ovocné. Hlubolko v erné humusní pd v habrovém háji nad Rado-

tínem v ervenci 1920 sbíral p. ed. O t. R e i s ne r. Pouze jediný

a již dosplý kus, takže ohledání basidií a glebových kanálk již ne-

bylo možné. Gleba byla zmnna v bílou, vatovitou hmotu, bez ca-

pillitia. Komrky jsou rovnž nezetelné, takže by nebyla vylou-

ena možnost, že sie rod ten stavti má do píbuzenstva r. Sclero-

derma. Proto jsem jej zde na pechodu ku Sclerodermaceím po-

stavil. Spíše se ale domnívám, že tu máme zcela novou eled Ga-

steromvTet, nebo plodn. jest hluboko podzemní a komrky asi

nejsou žádné vyvinuty, ale také žádné capillitium. Na Ascomycety

povaha výtrus neukazuje, akoliv dosti pipomíná r. Elaphomyces.

Sclerodermataceae. Pestecovité

Plodnice podzemní nebo nadzemní, kulatá, velká, bez sterilní

bas€ a stopky, ale nkdy s koeny. Peridie jednoduchá, od gleby

oste odlišená, asto kožovitá, nepravideln se roztrhávající. Gleba

s oste odlišenými, okrouhlými nebo nepravidelnými výtrusnými

partiemi (komrikami nepravými), od sebe sterilním pletivem odd-

lenými, uvnit na pletivu kdekoliv se v basidie vyvinujícími (tedy

nikoliv hymenium na stnách komrek). Gleba mní se posléz v kaši

nebo prach. BaSidie hruškovité až kyjovité s 3
—

5 pisedlými nebe

stopkaými výtrusy. Capillitium nevyvinuté.

Celed tato svými rzn utváenými rody zasahuje na rzné

strany skupení Gastercvmycet. Scleroderma zeteln ukazuje na rod
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Lycoperdon, Melanogaster, na Ilymenogastraceae, Pisolithus má

vztaliy k Xidulariaceim. Evropské rody jsou : Melanogaster, Sclero-

derma. Pisolithus.

Melanogaster Corda. ernoušek.

1'lodnice p*)d;:emní, hlí/ovitá, nepravideln zpruhýbaná, bezsto-

pená, na povrchu opletená rozvtvenými koínky. Peridie pevná,

zvolna do g:leby pecházející. Gleba s 'kulovitými komrkami, jež se

k obvodu peridie zmenšují, llyphové pletivo se vas zralosti roz-

plývá v kaši. Basidie s 3—4 výtrusy, krátce stopkatými, na temeni.

Výtrusy ellipsoidické, hladké.

Druhy t()ho rodu rostou v erném listnatém humusu tsn pod

povrchem zem asto pikryty zetlelým Iónským listím. Tam, kde

rostou, povalují se také na zemi kusy, byvše od zve vyhrabány.

Celá houba v dosplosti jest ernohndá, tžká, šavnat masitá, sil-

n aromatická. Xa první pohled lehce se poznávají, ale druhy lze

stanoviti jen analysou mikroskopickou. Hesse uvádí z Nmecka

5 druh.
jM. ambisuus Tul. 1862. (AI. Klotzschii Cda, Hyperrhiza liquami-

nosa KL, H. tuberosa Fr.). C. obojetný. Plodn. hlízovitá, zvící lí-

skového oechu, kulatá, hladká, peridie tuhá, šedohndavá, jemn
plstnatá, nkolika koínky potažená. Gleba bílá, ale obsah komrek

modroerný, siln esnekem páchnoucí. \'ýtr. krátce kosníkovit

zaoblené, na obou koncích stáž., tupé, skoro citronovité, prusiútne

hndé, 13
—16 ft-

\' zetlelém listi habrovém a dubovém v háji Chuchelském (podklad vá-

pencový) v ervnu 1015.

M. rubescens Tul. 1862. C. nacervenalý. Plodn. hlízovitá, 2—4 cm
v pr., tžká, elast. mas., nepravid. lalonatá nebo hrbolatá, matná,

kožovit ervenohndá, jen sporými koínky potažená. Gleba erve-

nohndá, s ervenavými stnami. Per. znan tlustá a pevná. Výtr.

úzce válcov., nkdy i zakivené, na obou koncích tup uaté, syt
hndé, hladké, 8— 10 «.

\' humusu habrového háje pod Struhaovem (8. 1915), ve Hvzd (Zv.,

1918), Netolice (Hampl, 1916), Roblín (5, 1919), Jind. Hradec (Neu.). Páchne
siln a nepíjemn. Vzácný druh, posud jen v Sasku, Francii a Itálii sbíraný.

Zjevem podobá se ped., ale výtr. má docela jinaké.

M. macrosporus sp. n. C. velkovýtrusný. Plodn. hlízovitá, lalo-

natá, zvící vlašského oecha neb i vtší, v mládí hndá, pak temn
kaštanov hndá, mkká, matná, jemn plstnatá, dlouhými ernými
koínky hojn opletená. Per. velmi tenká, erná, neloupavá. Gleba
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složena z erných komrek se stnami žlutavými nebo blavými,
v zralo'Sti co hmota mokvavá, ernavá, žlutými ži'lkami protkaná.

A^ýtr. obvejitoellipt., k basi zúž. a tu uaté, s 3
—4 tlísky, erno-

hndé, hladké, '5
—

18,0. Páchne Velice lanýžovit.
y listovém humusu v listnatých lesích, v let. Nad Chuchlí velmi hojn,

Trnová (R), Bchovice, Karlštejn. — Zdá se mn, že tato naše houba jest

-1/. varicgatus Vitt., který se z "Nmecka hojn popisuje a i jinde jest rozšíen,

jehož výlr. se ale oznaují jako ellipt. 6— 10 /'. Bud jest tedy udání toto ne-

správné, nebo jest náš druh nový, ale blízce píbuzný. Ohledával jsem výtr.

peliv ze všech stanovisk.

M. microsporus sp. n. C. (/robnovýtrusný. Ve všem podobný M. ru-

bescens, ale plodn. vtší, nezídka až 8 cm v pr., duž. bez zápachu,

nebo se slabým, masovým zápachem, výtr. malinké, ellipt., na obou

pólech zaoblené, 4— ^ fi, tlustostnné, syt hndé.
V zetlelém listí Tuchomickélio háje sbíral v ervenci 1018 p. /. Lissal.

Scleroderma Pers. Pestec.

Plodnice nadz-emní, ve'lká, kulovitá, pýchavkám podobná, tžce

masitá, na basi s dlouhými, vtvitými koínky. Peridie suchá, bílá,

pevn kožovitá, jednoduchá, od gleby oste odlišená, pak nepravi-

deln se trhající. Gleba dužnatá, s kulovitými výtrusnými komrka-
mi, nejprv bílá, pak tmavá, žilkovit protkaná, pak v kašovitou a

konen prachovitou hmotu (bez capillitia) se mnící. Výtr. 2—6

nepravideln na kyjovitých basidiích pisedlé, kulovité, ernohndé,
bradavit ostnité. U nkterých druh jest výtrus obalen hyfami.

Houby velmi pýchavkám podobné, ale makroskopicky od nich

hned massivním, pevným, vnitním, pak ernajícím obsahem rozdíl-

né. ítá asi 30 druh, z nichž zde uvedené jsou všude velmi rozší-

eny v lesích a kovinách, hlavn na pd písité.
Sel. vulgare Horném. Fl. Dan. (L. cervinum Bolt., L. aurantia-

cum lUill., L. tesselatum Schum., S. citrinum ,Pers.). P. obecný.

Plodn. 3
—

5 cm v pr., pravid. knlov., na zaoblené basi s krátkými

koínky. Per. tence kožov., zevn skoro hladká (nebo jen slab po-

líkovitá"), nejprv bílá, pak kožovitá, konen nepravideln se trha-

jící. Gleba nejprv bílá, pak naržovlá, posléz erná se svtlými

žilkami, v zralosti v erný prach pemnná. Výtr. kulovité, erno-

hndé, bradavit ostnité, 8—12 /'. Zralá páchne slab.

V písité pd v jehlin. lesích jednotliv a s poátku na pólo v zemi po-

noená, od srpna do podzima všude velmi obecná. Zvlášt v množství v písitých

borech Polabských. V Praze roste na Petín na pískovcích. V mládí jest tato

houba (dokud erná gleba nezmkne) jedlá a neškodná. \' pokrmech dodává

chuti jako lanýže. Proto ji lidé horliv sbírají a také na trh pod jménem »ko-
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Obr. 151. I. Lycoperdon hungaricum Holi., v pir. vel. a v prezu, 2. L. de-
sertorum Vel. v ])rir. vol. a v prezu, 3. L. pynforme Schaeff. v pir. vel.,

4. L. dermoxanthum Vitt. v pir. vel., 5. L. uteriforme Bull. v pir. vel.

linskych lanvý,« pivá/cji. eže se na koleka a suší nebo do soli a octa na-

kládá. Znal jsem lovce, kteí pestece jedli syrové beze všech následk. Ale

stávají se také po požití jeho smrtelné otravy, což se dá vysvtliti jen tím, že

požity byly staré houby, jejichž gleba nalézala se již v rozkladu. Proto pi krá-

jení mají se kusy s ernou, zmklou dužninou zahoditi. — Sel. vulgare rozší-

eno jest po celém svt.

Sel. verrucosum Bull. 1780. (Lyc. defossum Sow., Lyc. sípadice-

um Schaeff.). P. bradavkatý. Plodn. kulov., ale asto nepravid., 3 až

8 cm v pr., s krátkým sivazkem koen na basi. Per. tvrdá, pevná,

blavá, pak žemlová, všdy s citrónovým odstínem, na povrchu v šu-

pinovitá políka hrub rozpukaná, konen na temeni se trhající.

Prach výtr. šedohndý, žlutými vlákny promíšený. V^ýtr. ernohndé,

osténkaté, kulaté, 10— 1-],«.

V lesích všeho druhu, hlavn v písité pd, na podzim. Dosahuje nkdy
velkých rozmr a bývá i nepravid. lalonatá. Dosplá houba siln, pronikav

páchne. Po celých Cechách obecná.

Sel. Bovista Fr. 1829. (Lyc. po'lyrhizum Basch.). P. prášiPm.

Plodn. 3
—

5 cm v pr., kulatá, hladká, tvrdá, solidní, na basi s cho-

máem dlouhých rozvtvených koínk (delších jak plodn.), stop-

kat spojených. Per. kožovitá, tuhá, bílá, pak hndavá, na temeni

pak nepravid. se trhající a množství šedohndého prachu vypoušt-

jící. Gleba v zralosti sedává, se žlutými vlákny. Výtr. ernohndé,

osténkaté, kulaté, 10—15 i*.

Na suchých, výslunných místech na stráních mezi kovím, v zahradách,

na mezích a v polích (sotva kdy v lese) všude od srpna velmi obecná. Tvoívá

obyejn celá hnízda nebo aspo skupiny. Po dlouhém koenovém chvostu lehce

poznatelná (koínky se i mezi sebou spojují).

Pompholyx sapidum Corda, z Cech popsaný, jest ptxrhybný rod i druh a

bezpochyby toliko obyejný Sel. vulgare pedstavující. — Sekce r, Scleroderma,

zvaná Sterrebeckia (i.k) obsahuje nkolik druh ve Francii a Itálii domácích

(také v Uhrách), jež mají velkou podobnost s r. Geaster, nebot se per. roz-

trhává hvzdovit v cípy a gleba sedí uprosted, obalena jemnou blánkou (Sel.

Geaster Fr.). Mohla by býti objevena také na Slovensku.

Pisolithus .-\lb. et Schw. Mchá.

Plodníce veliké, nadzemní, kyjovité nel>o kulaté, dole v sterilní

stopku a mohutné koeny zúžené, massivn masité, nejprv bílé,

pak tmavé. Peridie tenká, kehká, lámavá. Gleba složena z kula>'ch

komrek, k obvodu se umenšujících, v dosplosti tuhou stnou oba-
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Obr. 152. I. Lycoperdon gemmatum Batsch, v pir. vel. 2. L. montanum
Quél., v pir. vel. a ostny v levo a výtr. v právo zvtš., 3. L. hyemale Bull.,

v pir. vel. a bradavky a výtr. zvts., 4. L. glabratum Vel., v pir. vel.,,

5. L. Opizii \l., v pir. vel, 6. L. bohemicum Vel., v pir. vel., v právo
zvtš. výtr.

lených, takže povstávají pevné peciky (peridioly), posléz v prachu
voln uložených. Výtrusy kulovité, hndé, bradavité.

\ elké houby s massivní, na ezu žlut a ernohnd strakatou

glebou, rostoucí na suchých, písitých pahorcích, mezích, vesovi-

nách, vždy mimo les. Z Evropy uvádí se 6 druh, z nichž zde uve-

dené jsou nejobyejnjší.

P. arenarius* Alb. Schw. 1805 ^(Polysaccum acaule DC, Pisocar-

pium arén. Nees). M. písený. Plodn. kulovitá až tém ledvinitá,

krátce a tence stopkatá, 3
—6 cm v pr. Per. tenká, lámavá ,

rezav
hndá až i ervenohndá, shora se rozpadávající. Gleba houbovitá,

bílá až žlutavá, pak tvrdnoucí a hndá. Peridioly skoro hranaté.

Prach výtr. kaštanov hndý. Výtr. kulaté, bradavité, kaštanové,

7—9 ."•

Na suchých a slunných okrajích lesních, zvlášt na sypkém písku, na ve-
scvinách v lét až do podzima v celé zemi hojn. V mládí jest jako následující

jedlá, ale špatné jakosti.

P. crasslpes DC. 1807. (Pisocarpium clavat. Nees, Polysac. crass.

DC, Lycop. capitatum Batsch). M. tlustonohý. Plodn. kyjovitá, na-

hoe zaoblená, 3
— 10 cm ti., dolil svolná stopkat zúž. a v dlouhé,

mohutné 2—4 koeny pecházející. Per. okrová, pak hndá, nahoe
zvolna se lámající. Peridioly nestejn velké, žluté, pak hndé.
Prach vý-tr. kaštanov hndý. Výtr. kulaté, bradavité, hndé, 8 /'.

V pisinách Polabských charakteristická houba, rovnž na pískovcích ceno-

manských v sev. echách, nkdy ve velikém množství. asto se sbírá jako la-

nýže. \^ let a na podzim.

Lycoperdaceae. Pýchavkomté.

Plodnice veliká, nadzemní, kulatá nebo kyjovitá, asto na basi

stopkatá a sterilní, v mládí mkce masitá. Peridie oste od gleby roz-

lišena, bu jednoduchá nebo rozlišena ve dv, z nichž každá se v zr<

losti jinak vyvinuje, obyejn papírovitá nebo blanitá, na temeni

otvorem nebo nepravideln se otvírající, zevn asto rznými bra-

davkami nebo ostny porostlá. Gleba z drobných komrek složená,

posléz se v prach mnící, pi emž se z hyf tvoí jemné, vatovité ca-
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Obr. 153. 1. Lycoperdon echinatum Pers., v pir. vel., v právo zvtš. vytr.

se sterigmaty.. 2. L. umbrinuni Pcrs., zvtš. výtr. se sterigmaty., 3. L sac-
catum Valil., v pir. vel., 4. L. adustum \ el., v pir. vel., 5. L. xeroph. Vel.,
v pir. vel., (>. L caudatum Schrot., v pir. vel., v právo zvétš. ostny, výtr.
se sterigm. a capiilit., 7. L. pusillum Batsch. v právo v prezu, pir. vel.,

8. L. furfuraceum Schaeíf., pir. vel., 9. L. pseudocepiforme Holi., v pir. vel..

10. L. scrobiculatum \'el., pir. vel.

pillitium, dutinu plodnice vyplující. Basidie 'kyjovité, se 4
—8 stop-

katými výtrusy.

Rody sem náležející jsou: Lycoperdon, Bovista, Geaster, Ca-

tastoma, Myoenastrum.

Lycoperdon Tournef. Pýchavka. Obr. 151, 152, 153.

Plodnice kulovitá nebo obvejitá až 'kyjovitá, dole v rzn dlou-

hou sterilní, stopkatou ást zúžená. Peridie v dosplosti blanitá, ze-

vn bradavkami, mrtí neb ostny porostlá, suchá, bud otvorem na

temeni se otvírající, nebo nepravideln se trhající. Prach výtrusný

vyletuje ze zralé plodnice v podob obláku. Capiliitium z vláken

málo rozvtvených, dosti tenkostnných a stejných, silnjších a slab-

ších. Výtrusy bezbarvé nebo žluté až okrové, kulaté, hladké nebo ost-

nité, bez siopeek (sterigmat), nebo rzn dlouze stopekaté, nebo

leží mezi výtrusy ulámaná sterigmata.

Pýchavky rostou v let až do zimy na pastvinách, pahorcích,

stráních, hlavn k jihu a západu obrácených, suchých a sluncem vy-

hívaných. Jen nkteré jsou v lesích. Objevují se vždy brzo po

deštích, asto pospolit ve velkém potu. Jen málokteré rostou na pa-

ezech nebo v moálech. Nezídka roste až 10 druh pohromad.
Za živa vypadají si velmi podobn, ale uschlé zralé jeví pkné znaky
v barv, konsistenci a hlavn v povaze výtrus. Odní na peridii n-

kdy se znan mní. Proto musí býti v diagnose rozhodující ana-

lysa mikroskopická, bez níž nelze pýchavky urovati. Ponvadž diag-

nosy starších mykolog (ani Bonordena nevyjímaje) jsou píliš

struné a bez analysy mikroskopické, stávají se vlastn nepotebnými
a mly by z literatury vbec býti vyloueny. To jest také píinou,

pro nalézáme i v monografiích (Vittadini 1843, Bonorden 1857,

Alassee 1887, Toni ÍSaccardo) 1888, Morgan (Amerika) 1889) plno

zmatk, zvlášt v udávání synonymilky. Ani nejnovjší monografie
HoUosova (Gasterom. Hungariae 1903) zmatky tyto neurovnala.

ano spíše ješt více rozmnožila. Ricken ve svém Vademecum vc od-

bvl jednoduše tím, že adu druh z Bnnnrdena a Wintra vybral, do-



slovn opsal, sám nic nepidal ani neohledával. Také rozdlení syste-

matické nalezneme u každého autora jinaké. Nkteí chtí rozezná-

vati rod Calvatia a Globaria, Spoji-li se pak Globaria Bovista a Gl.

piisilla. jest to hotový nesmysl.

\ >ech druh r. I.ycoperdon udává se na loo, ale soudím urit.

že jen v Cecliách roste loo dobrých druh. Naše zde uvedené druhy

jsem peliv ohledával a vlastní diagnosou opatil, z literatury si pak

snesl všechny spolehliv popsané druhy, s nimiž jsem svj materiál

srovnával. Studium pýchavek jest tím výhodné, že se mohou sbí-

rané druhy usušené nechati na zimu. Dobe se zachovávají a hmy-
zem vbec netrpí. Všechny pýchavkv jsou neškodné, ale k požíváni

se hodí hlavn L. caelatum a L. Bovista. Rozšíeny jsou po celém

svt a mnohé jsou kosmopolitické. Doklady k druhm zde uvede-

ným nalézají se ve sbírkách Botan. ústavu.

T. Pcridic na lodn ásti rozpuková se posléz nepravideln na celém povrchu,

takže potom zbývá jen miskovitá hase (Calvatia Fr.).

a) Gleba vypluje celou plodnici, takže sterilní base schácí.

L. Bovista L. 1753. (L. maximum Schaeff., L. gíganteum Batsch).

P. obrovská. Plodn. pravid. kulovitá, peveliká (15
—30 cm v pr.), na

basi jednoduchým koínkem opatená. Per. loupavá, tuhá, bílá, hlad-

ká, pak za sucha žlutav okrová, v hoení ásti se nepravideln roz-

pukávající. Gleba mkce houbovitá, bílá. pak s capillitíem a výtrusy

žlutav olivová, až k samé basi sahající (bez sterilní partie). \'ýtr.

kulaté, žluté, hladké, s kratikou stopekou. 4—5 /*•

Ze zem za deš v let v zahradách, hájích, ne píliš hojn, jen v nej-

teplejších polohách Cech. U Prahy asto (co rok v botan. zahrad), Karlštejn,

Radotín, Ronov n. Doubr. (K), Mnich. Hradišt (Studn.), Budyn (R), Dolo-

vice a Bratronice (Knr), Beroun, Chrudim. Jest to obrovská pýchavka, za

erstva píjemn aromatická a mladá chuti lahodné. Zmklá a zažloutlá už se

k jídlu nehodí.

b) Gleba zanechává na basi stopkatoii, krátkou, sterilní ást,

takže po vyprášení vzniká dípatá miska.

L. caelatum Bull. 1796. Obr. 154. ( L. bovista Pers., Utraria cael.

Quel., L. areolatum Schaeff.). P. jedlá. Plodn. 5
— 12 cm v pr., opak

vej., k sterilní basi zúž. a zde podél asnat jamkovítá, na temeni

skoro rovn uatá. Per. bílá, v široká políka roztrhaná, dole jemn
zrnitá, pak za sucha ztuha papírovitá, šed okrová, nepravid. se trha-

jící, takže zbude miskovitá sterilní base s roztrhanými cípy. Capillit.
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a prach výtr. filivoxc hndé. \'\'tr. kul, nestopkaté, (nd>o se sotva

znatelnou stopeckou), syt hnd, tlusi;)blann, j— ", /<.

A^ýznaná liouba na pastvinách v dob letní, obyejn ve spolenosti žam-

pion a špiek. Za živa jest ztuha mas. a dosti nepíjemn aromatická. V mla-

dém stavu jest dobrou, jedlou houbou, ale obyejn se nesbírá. Lidé ji na ven-

kov nazývají »pýchavky, pytlíky, koský sýr, kobylák«. l'o vyprášení povalují

se až do píštího jara na pastvin 12— 15 cm šir. misky, se stopkou hluboce

Obr. 154. Lycoperdon caelatum IkiU. a Bovista plumbea l'ers.,

málo zmenš.

asnatou, kolem s dípcnýmí laloky peridíe, šcilohndavé. — /.. cyathiforme

Bose, druh severoamerický, udává z Uher llollos; mohl by býti také na Slo-

vensku. Liší se hlavn fialovýTii v.i:h erveným nádechem na per., capillitiem

a výtr. nachov fialovými, výtr. drsnými 5
—

6,".

L. exlguum sp. n. /'. drobná. Plodn. t>4—2^ cm, sphšhlc okrouh-

lá, s mishovitoii sH'ri/ní hasí, ::c"i'ii luisf sífoif jainkoilou, za su-

cha šed okrová, skoro lysá, sotva slab roztroušen mrtnatá, tuho-

blanná, nepravideln se trhající. Prach výtr. okrový, ve vod v prae-
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paratu rccavý. \'vtr. i^cjit, hladké, prusviiii žluté, bez stopeky,

3—4f*-
Na písité, sterilní pd v kemenném lomu u Mnichovic v srpnu 1920.

Jes^t urit Calvatia, ale ádné známé se nepodobá. Pril)uzné L. depressum Bon.

má plodn. o ncco vtši, kulaté výtr. a roste v mokrých lukách.

L. bohemicum sp. n. /'. eská. Plodn. hruškovitá, tup zaoblená, na-

hoe 5
—8 cm v pr., dole v sterilní ásti 3

—4 cm ti., nejprv bílá.

v stáí okrov nažloutlá, v celé dolejší zúm ásti sterilní a zde hru-

bými, velkými jamkami nestejné vrásitá a asnatá, hladká nebo

v mládí mounat mrtnatá, v zralosti nepravid. se trhající. Capilli-

tium a prach olivové. Výtr. kulaté, hndé, nejvýš tlustostnné, krátce

špiat bradavité, bez stopeky, 6—//(.

\' lesích všeho druhu v lét. Chuchelský les (Zv.), Vonoklasy (Bayer),

Mníchovice, Kokoín (Micková), Karlštejn, .Srbsko, Sv. Ivan, Radotín, Pý-

chavka tato jest dobe charakterisována a vždy snadno poznatelná. Stará uschlá

má zbytky peridie jako pohár. S L. caelatum vbec nemže býti porovnána a L.

uteri form se nepodobá.

L. írasile sp. n. (Calvatia fr.). /'. kehká. Plodn. malá, 2—3 cm

v pr., kulatá, hez zúžené, sterilní hase, celá mkkou glebou vyplnná.
1'erid. nejvýš útlá, tenká, hladká, nepatrn oddálené zrnit teko-

vaná, nejprv bílá, pak nažloutle okrová, v zralosti petenká, pfeútlá,

kehce rozlámaná, bez otvoru na temeni. Capillit. a prach výtr. siro-

liité. \^ýtr. kulaté, bezstopené, hladké, sírožluté, tenkostnné, pr-
hledné, 4

— ^
fi.

L' Cernošic v srpnu 1020 na suchopárech mime les, na podkladu vápenném.

Podobá se velmi L. pseudocepiform Holi., ale per. neotvírá se na temeni, jest

petenká a výtrusy vtší.

L. Piláti sp. n. (Calvatia P.V P. Pilátova. Plodn. obvejitá, 2—3

cm v pr., na sterilní, nízké basi zvolna stáž., celá posázená kÍTAola-

kými, ernohndými, tenkými, opadavými ostny, v stáí zbývá per.

šedá. hladká, nejvýš mkce a tence papírovitá, nepravid. se trha-

jící. Prach výtr. a capillit. šed okoládové. Výtr. kul., hladké, tlusto-

stnné, syt okrov hndé, s irou stopkou zdélí polomru výtr..

4—5 f*-

Mezi ploníkem na basi paez u \'yžlovky 28. íjna 1921. Ostny pipo-

mínají L. montanum, ale peútlá per. a barva capill. jsou docela jinaké. Vnuji
tento druh pilnému a nadjnému mladému botaniku, p. Alb. Pilátovi v Praze.

L. papillosum sp. n. P. mrtnatá. Velká, statná, za sucha nažloutle

okrová, per. nejvýš mkká, tenká, kehká, jemn mrtnatá neb i hlad-

ká, nepravid. se lámající, kulov., 3
— 10 cm v pr., dolii zvolna v tlu-

stou, hladkou, dosti dlouhou, sterilní ást hruškovit zúž. Prach
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výtr. šedý do okrová. \''ýtr. hladké, s bledou stopekon zdélí polo-
mru výtr., prsvitné hndavé, 3

—4 /«.

U Karlštejna v í;uché snirin na vápenci v lét 1920 velmi hojn
(mimo les). Na suchých, výslunných žulových pahorcích u Mnichovic. Jest

podobná L. caelatum, ale mkí, bez políek na per., s velmi vysokou sterilní

nohou. Má spíše vzezení L. uteriforme. Plodnice má asto vrnou podobu
L. uteríf., od nhož se liší jemnjší peridií a docela jinými výtr. Nkdy bývá
také hruskov. s krátkou stopkou. Našel jsem také kusy s hustými, krátkými,

bílými, mkkými ostny.

L. uteriforme Bull. 1791. (L. punctat. Bonord., L. acukat. Bonord.,

flavescens Bonord., Utraria Quél.). P. stopkatá. Plodn. kujovitá
nebu palicovitá, 10—20 cm vys., plodná hoenni ást kulovitá, 5

—
7

cm v pr., sterilní stopkovitá vysoká, váloov., na basa ztluštlá a drob-

né krátce asnatá. Per. bílé neb okrová, jemn zrneékátá nebo hru-

bji šupinkatá, posléz šedožliitá, mkká, nepravid. se rozpadající.

Prach a capilJ. špinav olivové. Výtr. kul., nestopkaté, hust kratice

osténkaté, velice tlustostnné
,
temné hndé, 5

—
()/».

V listn. lesích, v kovinách v teplých polohách Cech nehojn, v lét. V pís-

itých borech kolem Kokoína hojn (K), Lysá, elákovice, Karlštejn, Rndotín,

Kolín, Mlník. — L. pistilhforme Bonord. jest jen varieta s dlouhými, jehlan-

covit sklonnými, svtle hndými ostny na per., se stopkom bradavit drsnou

a dole více jámovítou. Sbíral isem ji u Karlštejna a Mnichovic r. 1918, 1920.

L. Bayerí sp. n. P. Bayerova. Píbuz. a podobná ped., ale o po-

lovic menší, per. i stará bílá, rugosní, capillit. okoládov šedé, ko-

mrkatá duž. sterilní stopky ržová(!). Výtr. bled šedavé, sotva

zeteln bradavit, 3
—

4 /t.

Na lonolítu na Milešovce v kvtnu i<5i6 sbíral p. prof. dr. A. Bayer. Jest

jist dobrý druh a snad jen na suché, stepní ediové formace omezený.

L. denudatum sp. n. Plodn. kulatá, 3-
—4 cm v pr., dol zvolna

v delší sterilní stopku zúž., hladká, lysá, lesklá, na stopce i basi s vel-

kými jámami, bled okrová, per. peútle papírovitá, záhy se rozplý-

vající, takže ostává obnažený capilliti)Dvý, vatovitý, šed olivový po-

vrch, suchá velice lehounká. Výtr. temn olivov hnd, hust hrub
krátce ostnité, bez stopky, 5

—
y /i.

Ve vysokém Polytrichu v starých I)uinách u Jevan v záí lOiS. •— Jest

nejvýš podivná pýchavka, z píbuz. L. uteriforme. Per. jest jen jako útlá blána,

jež brzo mizí, takže v zralosti na plodné kulaté hoejší ásti není žádného obalu.

L. assimne sp. n. P. podobná. Plodn. 4—5 cm vys. a nahoe 3 cm š.,

dol zvolna v stejn dl., 2 cm ti., oblou, hladkou, sterilní stopku stáž..

mkkými, bílými, tenkými, dosti dlouhými a oddálenými, kuželovit

sklonnými ostny po-sázená. Per. uzrálá bled okrová, velice iitle

blaniá, nepravideln brzo se trhající. IVách výtr. a capillit. temn
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olivové, výtr. kul., pol mikroskopem syt žluté, útle bradavit.
r -r,

f,.

Xa pastvinách na Svatoboru u Sušice sbíral p. ]'ikt. Jedlika. Jest pravá

Calvatia, z pibuz. 1.. nteri form Bull., ale nedá se ani s var. pistilliforme

lionord. spojiti.

L. hun.s;aricum Uollos 1903. (Calvatia h. IIollos.) /'. uherská.

Plodn. obvejitá. 3
—6 cm v pr.. na basi zvolna v tlustý koen zúž.,

nejprv isté bílá. pak okrov žlutavá. Per. kožovit blanitá, k basi

hrubé asnaté sta., hladká, nepravid. se trhající. Po vyprášení tvoí

sterilní base širokou misku. Prach a capillit. nejprv žluté, pak bled

okrové. \'ýtr. kul., hladké, bezstopené, bled žluté. 5
—6 .«.

Xa jižních, velice teplých a suchých, výslunných stráních, na holé zemi

(žula) pod Struhaovem, mezi mateí douškou v srpnu IQ15. na vyprahlém

kopeku u Halašova mlýna u Mnichovic (Helianthem. vulg., Artemisia camp.)

v srpnu 10,20. — 2'a živa jest nápadná svou hladkostí a snhobílou barvou.

Ponvadž má hladké výtr., domnívám se, že jest totožnou s HoUosovým druhem

z Uher. — U Karlštejna sbíral p. Fechlnei odrdu (var. asperulum m.) s per.

útle blanitou, s výtr. menšími (4—5."), bezstopenými, jasn žlutj-mi, hust

bradavitými. Teba dále sledovati.

L. cupreum sp. n. P. médéná. Plodn. hruškovitá. 3
—

4 cm v pr..

dole v sterilní, asi i cm dl. a i cm ti. stopku dosti rychle stáž. Per.

tlustá (nikoliv papírovitá), nepravid. a kehce se v kusy lámající.

celá médén hndá, na temeni tmavá, hrubými, neopadavými, jedno-

duchými bradavkami husté až na stopku poseta a tím oste drsná.

Prach výtr. a capillit. olivové. Výtr. kul., hladké, bezstopené, tlu-

stostnné, olivov hndé, malinké, 4
—

5 ,"

v suchém, smrkovém lese u Smrdova bliž Svtlé n. S. na rule ve spole-

nosti Polytrichum piliferum v srpnu 1917 sbíral p. dr. K. Kavina. Druh tento

žádnému známému se nepodobá a hned svým krásn oranžov mdným zbar-

vením jest nápadný. Per. jest skoro kehce chrupavitá.

L. viaticum sp. n. P. pocestná. Plodn. obvejitá. 3
—

5 cm v pr .

v krátkou, tlustou, sterilní, málo asnatou stopku zvolna zúž., ist
bílá, za sucha žlutavá, husté mrtnaté pntiskle plstnatá, bez areol,

per. v dosplosti nažloutlá, dosti tuhá, kehká a lámavá. Prach výtr.

a capilHt. jasné olivové žluté. Výtr. kulaté, jasn sírožluté, hladké.

bezstopené, 4
—

5 ," ínkdy nepatrná, teninká, irá stopeka. lehce

mizící).

Xa cestách a silnicích ve spolenosti žampion a práSivek všude v lete

hojná. Mohla by porovnána býti s L. hyemale, která má ale hrubé ostny

v kužele sklonné, kdežto zde jsou jen jako pilehlé, jemné trísn.
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II. Peridic zralá otvírá se otvorem na temeni, takže má podobu ucavTenéha

vaku ( Lycoperdon aut.).

A) Stcriginata dlouhá, tyinkovitá (delší ne prmr výtr.), bud s výtr. sou-~

visláj bud ))iecl výtr. ulámaná ležící.

L. umbrinum l'ers. 1797 (].. atroipurpureum \'itt., cinereuni

Bonorcl., cupricum Bonord., namniiforme Pers., rimulatum Peck.).

P. okoládová. Plodn. obvejitá, 3
—

5 cm v
])!-.,

v krátkou sterilní

nohu stáž., hladká, pouze mounat uirtnatá, bUá, pak šed okolá-

dová. Per. pevné blaiiifá. Prach A^ýtr. a capilHt. tiiiav okoládov na-

chové. \'ýtr. kul., temn okoládov hndé, skoro n^eprhlcdné, ku-

laté, hust osténkaté, promíšené hojnýiui, bezbarvými, i'chui dlouJiými

ulámanými sterigmaty, 5
—8 //.

Na suchých stráních a pahorcich, hlavn v teplejších polohách všude velmi

rozšíený druh, v lét. Velmi lehce se poznává makroskopicky po hladké per.

a okoládov nachovém capillitiu a ješt snadnji analysou mikroskopickou.
Mám doklady z celých Cech i Moravy. —• V Oboe u Roudnice sbíral p. dr.

Fr, Novák odrdu (var. pedicellatum m.) s plodn. malou, v delší, tenkou ster.

stopku staženou a také k ústí zúženoiu, výtr. pouze bradavitými. — Na past-

vinách u Sušice v záí 1921 sbíral p. /. Pekárek podivnou odrdu (snad druh?)

s per. tém hladkou, sotva oddálené útle bíle šupinkatou, dole v pedlouhý,

silný koen vytaženou, masov naervenalou, s capillitiem tabákov hndým,
výtr. ostnit., syt hndými, prsvitnými 5

—
7/í. (var. rubicans m.).

L. olivaceum sp. n. P. olivová. Plodn. obvejitá, 2—3 cm x pr.,

v dosti dl. (i cm), tlustou, sterilní stopku zvolna zúž., nejprv bílá,

pak špinav nažloutlá, celá útle nirtnatú, na temeni otvorem vypra-

šující,zralá per. útle mkce blanitá. Prach výtr. a capillit. olivové.

\"ýtr. kul., .žluté, krátce tup ostuit bradavité, s dlouhými, bezbar-

vými, ulámanými sterigmaty, 4—5/(. Vlákna capillitia hndá.
Xa suchých, výslunných holinách (vápno) na kopcích kolem Karl-

štejn;! v srpnu 1921 sbíral p. Fr. Ferhtner. Jest podivná pýchavka, podle výtr.

a sterigmat a odní L. umbrimmi pipomínající, ale menšími a žlutými výtr.,

útleji blar.itou, žlutou pcridií znan se liší. Barva prachu výtr. jest docela

jiná. Šastnou náhodou pinesl souasn od Karlštejna p. Fechtner i L. um-

brinum, takže ob za živa porovnávám.

L. echinatum l'ers. 1797. P. je.žatá. Plodn. vejitá nebo kulov.,

3
—6 cm v pr., v krátkou, sterilní nohu stáž., na per. posázená hu-

stými, dlouhým-i, posléz temn Jindými, obloukovitými, volnými

ostny, mezi nimiž jest níizká sametová pls. Per. nejprv bílá, pak

hndá, až mkce papírová a žlutohndavá. Prach výtr. okoládov

hndý. Výtr. kul., prsvitn hndé, nestopkat, krátce ostnité. ^—-'/i<

mezi nimi ulámaná, bezbarvá, útlá, tenká sterigmata.
v lesích a na lesních loukách vzácn, v lét a na podzim. U evnic (K.,

1015), Mnichovice, Tehov (8, 9, 1916, 1918), Dobíš (Jedlika, 1921), buiny
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u Jcvaii U'Hri>, Hrusicc, Sázava. — Makroskopicky poznatelná po hndé barv,

asto iia/.loiitl stopce, hndých, jež itých ostnecli. Druh tento mykologové špatn

znají a s jinými pomichávaji. Tak neprávem Schrbter jej spojuje s L. umbri-

niim Pers. HoIIos nkteré své kusy má správné, ale jiné pati asi k L. caudatum.

Snad sem pati co synonyma I-, h irtm Mart. a L. hirtum Pers.

L. cmídatiim Schriter 1889. P. ocasatá. Plodn. 3
—

5 cm v pr.,

kiilov.. ale obyejn shora trochu zmakla, dol skoro v stejn dlou-

hou. I
—2 cm ti., sterilní stojíku zúž., na povrchu pehusté až

4—5 mm dl.. bílými], niékkými, kuželovité sklonnými ostny posázená

(jež ale velice lehce odpadají, takže ostává špinav nažloutlá, pak

šedá, papirovitá per. holou); na stopce se ostny umenšují na malé

bradavky. Prach výtr. a capillit. hlínov šedé. Výtr. kul., hladké,

tlustostnné. žlutohndé, 4
—

5 ,«, opatené až 20— ?o // dl. rovnou,

nculamiijící se, tuhou, trocJnt naloiitlou stopkou.

Vždy výhradn na mokrých, mechatých, moálových loukách, v srpnu až do

zimy, pospolit a vzácn. U Mnichovic na nkolika místech každý rok, u Stru-

haova a ían. Krský les (Opiz 1851), Dobíš (jedlika, 1921), Šumava

(Jedl.).
— Jest tak význaný druh (husté, bílé, dlouhé, opadavé ostny), že na

první pf>hlcd musí býti poznán. \ ždy pak jen na moálových lukách. Vzhledem

k výtrusm by vlastn pedstavoval samostatný rod mezi r. Lycoperdon a

Bcvista. Schrótcr jej popisuje ze Slezska. Hollos spojuje s ním 1.. pedicellatum

Peck, americké, což asi sotva bude správné. L. pedic. dle Pecka roste na holé

suché zemi anebo na trouchnivém díví. Nkdy jen objevují se na peridii tenké,

útlé, kratší ostny, což jest asi forma, kterou uvádjí autoi co I., rusticum

Bcnord. A tato forma se vyvine, když houba roste na suchém míst, ano

i v lese. Na erné Hoe roste píbuzný druh L. Bubakii Bresad.

L. lieterosporum sp. n. /'. iiestejjioz^ýtnisiuí. Plodn. 4—5 cm v pr.,

hruškovitá, nejprv bílá. pak nažloutlá, v sterilní, tlustou, krátkou

stopku stáž., úpln hladká (v mládí jen pomouená). Prach výtr.

a capillit. bled olivové. \'ýtr. nápadn nestejn iMlké, nejmenší 2 /*,

nejvtší 5/'., hndé, hladké, mezi nimi množství ulámaných, dlou-

hých, tuhých, bí>ých sterií^at. jen nkteré souvisí ješt s výtr.

\ háji na Chuchelském vršku (8, 1919), u Karlštejna (1920). Zevnjškem
se úplné podobá L. molle a L. dermoxantBum, ale výtrusy a stengmaty se

velíce liší.

L. adustum sp. n. /'. osmahlá. Plodn. 2—3 cm v pr.. kulov., trochu

shora smákla, ernohndá, per. ztuha blanitá, ernohndými, krát-

kými ostny nebo bradavkami pokrytá, na basi a krátké stopce pe-
hlubok-ý-mi jámami asnat žebernatá. Prach výtr. a capillit, šedavé.

Výtr. hladké, skoro bezbarvé, kul.. 3
—

4,tt, opatené bezbarvou sto-

pckou cdélí prmru výtr., nkdy se stopeky ulamují.
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U Ml. Boleslavi v 6i-[nu lyiO sbiral ]). dr. Fr. Novák, na suchých p;i-

horcích u Mnichovic v srpnu 1920. — Ostnj' per. v stáí snadno upadají, takže

jest pak hlanitá per. lysá.

L. fuscum Bonord. 1859. /'. luidá. Plodn. ubvejitá nebo kulov.,

na basi krátce a úccc sta., s velmi nízkou, stcriliit stopkou, 2—3 cm
v pr., per. tence papírovitá, sedává nebo do žlutohndá, posázená

pehiiste krátkými, malinkými, obloukovitými štétinkaiui (sotva i

mm), sem tam v pouhé bradavky se mnícniii. Prach výtr. sede oli-

vový. \'vtr. kul., žlutohndé, hladké, 3
—

5 ,«, ,? etnými, tuhými,

dlouhými, ulámanýym (ídce souvislými), bezbarvými sterigmaty.
Ve vlhkých, hlubokých mechatinách v jehlin. lesích ve Vídrholccí u Jiren

v srpnu 1919 hojn. Jevíko na Morav (Buil). Popis autorv jakož i mono-

grafie HoUosovy dobe se s naší houbou shoduji.

L. laevisporum sp. n. P. hladkovýtrusná. Plodn. hruškovitá, 2—3

cm v pr., dol zvolna a mírn zúž., per. za sucha ztuha papírovitá,

hndá, dole svtleji okrová, hust tuhými, dlouhými, obloukovitými,

hndými ostny posázená. Prach výtr. a capillit. šedé. Výtr. temn
hndé, hladké, tlustoblanné, s pedlouhými bezbarvými, tuhými, oby-

ejn ulámanými sterigmaty, 3
—

4^*.

Na suchiých, slunných místech u Karlštejna v lét velmi hojná. Jest velice

podobná 1^. ecninatum, ale menší a vždy s hladkými výtrusy.

B) Steriginatu bud vbec žádná, bud jen co riialink sfot^cky, sotva zdélí pólo--

mru -1'^' trusu.

a) Plodn. na povrchu bez ostn a bradavek, jen útle mrtnatá

nebo mounatá, pak lysá.

cc) Plodn. rozdlena z' hoejsi z'ýtrusnou a dolejší sterilní

ást.

L. dermoxanthum Vitt. 1841. P. ostnovýtrusná. Plodn. 3
—4 cm

v pr., vejitokulov., v 2—4 cm dl., sterilní nohu zvolna zúž., na basi

trochu koínkatá, bílá, pak špinav nažloutlá, až i šed žlutavá, na

povrchu hust mkce mrtnatá neb plevnatá (neostnitá), per. mkce

papírovitá, na temeni bradavkovit zúž. Prach výtr. šed okrový.

Výtr. kul., hndé, hust osínlté, bezstopené, 5
—

7/*.

Na suchých pahorcícch mezi travou všude dosti hojn, význaná pro

suchomilné kavilové strán okolí Pražského. Od ervence do podzima. Ze-

vnjškem se mák) liší od obecných pýchavck, ale výtrusy se ihned prozradí.

L. thermophylum sp. n. P. teplomilná. Plodn. hruškov., 3
—

4 cm

v pr., na sterilní basi krátce stáž. a dlouhým koenem okonená, za

sucha svtle okrová, per. ztuha blanitá, pokrytá jehlancovit sklon-

nými pentlicemi (asi jako L. hyemale), neopadavými. Prach výtr.
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a capillit. nachoT liiidé. Výtr. žlutohndé, krátce tup bradavkat

ostniíi', bezstopené, 5
—í> ,"

Nil velmi vypálené, jižr.i mezi u Kekova rybníka v srpnu 1020. Jest pi-

buzná L. dermoxanthum, ale prach výtr. docela jinak zbarvený a také výtr. pod

mikrosk., ostatn menší. Odní per. jest silnji vyvinuto.

I.. Opizii sp. n. P. Opiz(n'a. IModn. kulov.. 3
—

5 cm v i)r., dol v ste-

rilní, tlustou, stejn dl. stopku zvolna zúž., per. útle bradavit

iiirtnatú, ale brzo olysalá (bez areol), pevn papírovitá, na temeni

otvorem se prá-šici, na stopce hlubokými jamkaím sífovitá, hndavá,
trochu koenující. Prach výtr. okrový. Výtr. kul., žlutav okrové,

ostcnkaté, se stopekou /ro;/- asi zdélí polomru výtrusu, 5
—(> ,».

Nt pokraji luních mokadel u Cibulky na podzim 1854 sbíral Opiz (Herb.

Mus.). jest rozhodn blízký druh L. dermoxanthum, ale povahou výtr. a zvláš

zdoben" u stopkou vý^-naná.

L. subnioiitanum sp. n. /'. podhorská. Plodn. 3
—4 cm š., hruško-

vitá, v sterilní, skoro stejn dl.. hladkou stopku zvolna zúž., per.

ztuha papírovitá, za sucha šed okrová, skoro hladká, jen kratice,

mkce, iitle mrtnatá. Prach výtr. a capillit. olivové. Výtr. kulaté,

tlustostnné. syt žluté, slab peútle "bradavit. se stopekou bledou,

asi Yi délky prmru výtr., 5
—6 /(.

\"a pastvmách v podhorském pásmu u Sušice sbíral p. Pekarek v záí 1921.

•Pýchavka tato zevnjškem neiní dojem zvláštní, ale podrobné znaky nepi-

pouštjí, .lby byla zaazena pod nkterý ze známých druh.

L. glabratum sp. n. P. olysalá. Plodn. 2—3 cm v pr., vejitá nebo

sploštile kul., cist bila, pak špinav nažemlovlá, v krátkou ster.

stopku zijž. Per. dosti tuhá, plevnat pomoueuá neb útle mrtnatá,

posléz lysá, na temeni otvorem prášící. Prach výtr. a capillit. šedav
olivové. Výtr. kul., hladké, bled okrové, bezstopené, a— ^ ,"•

\ tráv v hájích, na okrajích lesních, na pahorcích v lét dosti rozšíena.

U Mnichovic hojn, Radotín, íany, Benešov, Kutná Hora (Hej.). Podobá se

menším formám L. gemmatum, ale nemá nikdy bradavky ani ostny. Mohla by
to snad býti odrda bezostenná L. hyemale, jemuž jest nejvíce píbuzná. L.

aestivale Bonord. musí býti podobné, ale dle autora mají výtrusy stopeky.
Srovnej také L. viaticum.

L. moravicum sp. n. /'. moravská. Plodn. 3
—

4 cm v pr., obvejitá,
shora znan sploštlá, na basi rychle zíiž., vlnit zprohýbanými la-

loky v teni stopku pecházející, bled nažloutlá, bíle šupinkat
mrtnatá, ale brzo olysalá. Prach výtr. olivový. Výtr. kul., žlutavé,,

bezstopené, hladké, 4 ,".

Xa suchvch. vápenitých paliorcích u Macocliy na Morav v srpnu 1918
sbíral p. /. Kosík. Jest píbuz. ped., ale jist samostatný druh.
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L. pileatum sp. n. P. klohoukatá. Plodn. 2—3 cm v pr., pravid.

smakle klohoiikovité rozšíená, sklen., na per. dosti tuhá, náhle ve

válcov., I cm ti. (2 cm dl.), bílou, hladkou stopku stáž., nejprv bíU'i.

ale brzo šedá, útle svraskale kooviitá, hladká, úpln lysfá, jen na noze

trochu mrtnatá. J^rach a capillit. .liité. \\vtr. kul., jasn žluté, bez-

stopené, hladké, 4—5 /'

Význaná pýchavka pro nejsušší, sluncem vypálené stepní kopce diahasové

a vápencové ve spolenosti Stipa capillata, AUium strictuni a Seseli glaucum
u Butovic a sv. l'rokopa na podzim 1918, u Roblina a Cernošic (Fchtr, 1921). —
Lehce poznatelný druh utváením fertilní ásti plodn. Stopka ostává i po vy-

prášení. Jest to stepní houba a jist znamenitý a samostatný druh.

L. molle sp. n. (non Pers. ). /'. mkká. Plodn. dosti veliká (3
—

5 cm
v pr.\ nejprv bílá, dosplá suchá, šedavá, ideji s odstínem okro-

\ ým, per. nejvýš tence a mkce papírovitá; skoro lesklá, nahoe trochu

shora smákla, dol obkonicky v sterilní, stejn dl. stopku zúž., celá

hladká, jen útle poprášená. Prach výtr. a capillit. šedé. Výtr. kul.,

žlutohndav, bezstopené, útle hradavcité, 4—5 /'.

A koloniích nebo po 2—3 v trsech, m.ezi travou ve svtlých hájích v lét

n ?\[nichovic dosti hojná, Karlštejn (Fchr), Želez. Hory (K). Benešov, Tábor.
— Zevnjškem pipomíná L. umbrinum, ale prach jinak zbarven a výtrusy
neostnité a bez sterigmat. Myslím, že druh tento jest znan rozšíen, ale

od mykologii nerozeznáván.

L. pyriforme Schaeff. 1763 i(|L. ovoideum Bull., L. quercinum
Pers., L. ramosum Icq., L. serotinum Bonord.). P. hruškovitá. Plodn.

vdyzf hibstýeh trsech, protáhle kyjovitá, iV-y^
—2>4 cm. ti., dolu v ste-

rilní velmi dl. stopku zvolna zú.::., na samé basi s dlouhými, vodo-

rovn rozbíhavými koínky. Per. jevnn zrnitá, blavá, okrová, pak
rzn nahndlá, suše hlanitá, k ústí na temeni zúz. Prach výtr. a

capillit. .šed olivové. Výtr. kul., bled žemlov, bezstopené, hladké,

3—4 /'•

\' lesích, na písitých vesovinách, asto na trouchnivých paezech v lét

a na podzim dosti ídce, Radotín, Mokropsy, Kutná Hora (Hej.), Mnichovice,

v zahrad mezi ržemi v mohutném trsu. — Ze sterilní base vniká do gleby

krátká columclla.

L. xerophilum sj). n. P. suchomilná. IModn. malá, jen asi i—2 cm
v pr., asi 3 cm vys., nahoe vej.. A* tem-ení zúž., v sterilní stopku

zvolna zúž., stopka na basi ozdobena hlubokými jámami (ímž stává

se žebernatá). Per. posléz šedavá, papírovitá, hladká ,(j)ez ostn ;i

bradavek), pomouená, v stáí lesklá, s hojnými tenkými koínky,
na samé basi žlutavá. Prach výtr. a capillit. sírožluté. Výtr. jasn

prsvitn žluté, hladké, s irou bradavkou sterigmatovou, 3
—4 ^w.
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Na diabasových. kavilovýcli stráních stepních u Chuchle (Kav. 1916),

diabasy u Slivencc (ve spolen. Tulostoma), v množství na památné stepi nad

údohm Radotínskym (Muscari tenuifior., Stipa capil. a pen., Antherictim Lil.,

Thesium, Tulostoma), vesoviny u Struhaova a Ondi^ejova. :Milešovka (mezi

Grimmii, Bayer). Velmi ozdobný a lehce poznatelný druh, patrn stálý pr-

vodce stepních formací.

L. calcareum sp. n. P. vápenná. Plodn. kulov., 2—3 cm v pr., Ufihlc

v dosti dlouhou, sterilní, oblou, úpln hladkou neb i dole slabé jam-

kitou a okrov nahndlou stopku staená, za sucha papírovitá a

bíle sedává, na temeni otvorem prášící. Prach výtr. a capillit. svtle

bled šedavé. Výtr. bledounce okrové, bez papilky, 5
—6 fi.

Jednotliv ale v houfech, nebo i v trsech po 2—4, na suchých, stepních,

slunných travinách u Kosoe a eporyje na podzim 1920 hojn (silur, vápence).

Také na vápencích u Chote a Radotína (Vlek). Jest píbuz. ped. ale stopka

hladká nebo málo jamkovitá a vždy naervenale okrová a prach význan blo-

šedý. Patrn jen pro suché vápence význaný druh.

(i) Celá plodnice a k basi vyplnna glebou (výtrusy), bez

sterilní base.

L. íurfuraceum Schaeff. 1770 (L. ericaeum Bonord., L. molle Pers..

L. cepiforme Bull.). P. plevn-atá. Plodn. i—3 cm dl. a i— iV-2 cm š.,

opak vejitá neb podlouhlá, k basi zvolna zúž. a aš k samé basi vý-

tasnou glebou vyplnná, bez sterilní stopky, útle mrtnatá, brzo ale

olysalá a hladká. Per. mkce útle blanitá, bílá, pak lutohndá.

Prach výtr. a capillit. olivov hndé. Výtr. kulaté, hladké, bled

okrové do žlutá, s kratikou stopekou, 4—5 ,".

Na suchých výslunných krajích lesních, ve vesovinách a slunných pahorcích

ideji. Ondejov, Neratovice, Radotín, Mnichovice, Žitná brána v Praze (Opiz,

1844). Malá houba, žlutohndá, tence blanitá, skoro lesklá.

L. pusillum Batsch 1789. P. maliká. Ped. podobná a píbuz., ale

ješt menší
i(,i
—2 cm v pr.), kulatá, védy dlouhým koínkem opa-

tená. Per. jako jemný, hedvábný papír mkká a tenká. Prach šed

olivoNT. \'ýtr. hladké, bled krémové, bezstopené. 3
—

4/'-

iN'a suchých, výslunných, zvlášt písených pahorcích tu a tam v lét po

deštích. U Mnichovic asto, Petín u Prahy (Opiz),- Kladno, Hvzda, Radotín,

Karlštejn, Nový Lvr (Feyl), Trója (K), Veltrusy (Šaf.), na Morav (SI).

L. pseudocepiíorme Holi. 1903. P. kulatá. Plodn. i—2 cm v pr.,

dokonale kulatá, na basi s dlouhým koínkem, ist bílá, pak lu-tú,

lntoervená a oranžová, útle mkce papírovitá, mrtnat mounatá.

pak olysalá, až k basi glebou vyplnná. Prach výtr. a capillit. síro-

žhité. Výtr. hladké, bezstopené, síroluté, 3
—

4/'.

Význaná lujubika na suchých, stepních stráních okolí Pražského (vá-

penec, diabas), Slané (Fchr), Kr, Koso, ernošice, Karlštejn, evnice, Mni-
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chovice. l'l(.dii. iL^t asto na temeni stáž. a iiaké na basi i^asnat zú/.. 01)jevuje

se už v kvtnu a ervnu. Hollos ji popsal z Uher. -

L. ericetorum sp. n. F. vcsoviiuuá. Plodn. i—2 cm, v pr., kulatá,

na basi Jilubokými jáiJiaini asuat staS., papirovitá, síroliitá, na po-

vrchu ve velká šcstihoká políka rozdlená, jež nesou uprosted

mkký, bílý, krátký osten; basalni sterilní ást schází. Prach výtr.

olivov lutý. \\tr. kul., hladké, syt žlutohndé, veliké, 5
—6 fi.

Ve vesovin na výslunném pahorku- (žula) u Myšlína u Mnichovic jed-

notliv (8, J919). jSI edostatkem- sterilní base adí se k pedešlým, ale již veli-

kými výtrusy se liší.

b) Plodn. pokrytá ostny n\eho hrubými bradavkami.

cc)Bez vela na peridii.

L. geramatum Batsch 1783 (L. Próteus Bull., L. pratense L., L,

perlatum L.). F. obecná. Plodn. velmi mnlivá podobou i velikostí,

plodná hoíenní ást kulovitá 2—4 cm v pr., dol dosti náhle pali-

covit zúžena v dosti dlouhou, válcov., tlustou stopku sterilní. Per.

bílá, pak nasedla až okrová, pokryta bust ostrými, hrubými, jednotli-

vými bradavkami neb ostny, jež lehce odpadají zanechávajíce kruho-

vité bledé areály obdané kolem menšími okrouhlými. Per. ztuha

blanitá. na temeni malým otvorem prášící. Prach výtr. a capillit.

olivové. \^ýtr. kul., bled žlutavé, hladké, s kratikou stopekoii,

'^ T ,"•

A^ lesích na pastvinách, lukách, vesovinách z rovin až do- hor nejobecnjší

druh, asto pospolit, ano i v trsech. Mní se velikostí i tvarem, ale areoly

po opadalýcli ostnech ji vždycky prozradí. V lesích na paezech nezídka vy-

škytá se podivný zjev: malinké pýchavky, sotva pes i cm vys. v pehustých

trsecli až po 100 kusech tvoí obrovská hnízda nebo trsy a nikdy ve velké plodn.

nedorstají (var. milliare m.). Co jest to za biologický zjev, posud nerozumím.

L. albidum sp. n. P. bílá. Plodn. 3
—

5 cm v pr., kulovitá, shora

smakle zaoblená, od sterilní, kuzelovité, dole tenké (i cm), hladké,

ist bílé stopky ostrou brázdou oddlená a zde asnat jamkovitá,

blav nasedla, s ídce roztroušenými, bílými, krátkými, ostrými je-

hlanci, ve 2—3 ploché šupiny se dlícími, mezi nimi nepatrn šupin-

katá, na basi hrub zrnitá. Blána per. ztuha papírovitá. Capillit. a

prach výtr. blošedé. Výtr. kul. hladké, bezstop., bledé, 3
—

4/'-

\a suchých travinách u Cernošic v íjnu 1921 sbíral p. Fr. Fechtner.

ríbuz. L. gemmatum se liší barvou nažloutlou, capillitiem olivovým, tlustou

stopkou, zvolna do per. pecházející, osmahle nažloutlými ostny. L. albidum

r.emá nic nažloutlého. Ostny také odpadají zanechávajíce areolu. Stopka jest

význaná, do! kužclovit ztenená, na basi i cm ti. a válcovitá.
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L. li> ciiiak' llull. ijijS ( L. (.xcipulií" irnie Scop., L. caiuliduni i'ers.,

].. ilepressuin líononl.. I.. Curlisii lierk.). /'. rjiiiiiií. IModn. vejitá
až kuliiv. 3

—6 cm v pr., ve velmi llusldu a až 3—4krát delší, ste-

rilní stopku zúž., nejprv ist bílá, pak nažloutlá. Per. pevn blanitá.

pokrytá hrubými, jrlilancovitými bradav^kaiui , je se také v hrubé,

bílé, kužchwité sklo\iné ostny rozdlují. Jehlance tvoí šestihoká

]X)iíka a neodpadají. l'racli výtr. a capillit. v mládí živé žluté, pak
olivové. \vir. kul., bled žlutavé, hladké, bezstopené, 3

—4 ,».

Xa pastvinách, u cest, na pahorcích s pedešlou velmi rozšíená pycliavka

a jak se zdá, také s \.. genimatnm pomíchávaná. Po velkých, bílých jehlancích

na per. lehce se poznává. Jest podivno, že Quclet oznauje spory jako ostnité,

kdežto llollos úpln hladké. Tu vidti, jaké zmatkj' jsou v systcmaticc toho rodu.

L. muricatum lionord. 1859 (L. crucíatum Rostk.. L. papillatum

Schaeff., L. pratense Pers., L. calvescens Berk., Currt., P. separans

Peck, P. Wri^htií Peck). /'. loupavá. Plodn. kulov. 3
—

5 cm v pr..

v krátkou, dosti tenkou, sterilní stopku rychle zúž., ist bílá, pak na-

žloutlá. Per. posázena lirubýim, hranatými jehlanci, jež se nékdy

rozdlují ve ?
—

4 široké, ploché, hrubé, bílé ostny, jež ale brzo i se

svrchu i korou lehce odpadají, zanechávajíce holou, pppírovitou per.

Prach výtr. a capillit. olivové, pak hlínov šedavé. \'\'tr. kul., hladké,

]>ezstoptené, prsvitn šedožlutavé, malinké, 2y2—3/4 f4.

Na pastvinách a pahorcích, v suchých borech v lét ve spolenosti jiných

pýchavck, celkem ideji. IMnichovice, Hrusice, bory u Lysé, Opono (Ponc.),

Srbsko, Karlštejn, Žehušice (Mxm), v smrinách u Jílovišt v množství,

L. retinosum sp. n. P. sífovitá. Plodn. sotva zvící vlašského oechu

'(2cm v ])r.), kulatá, v kratikou, tenkou, sterilní stopku rychle stáž.,

celá na po\rchu pokrytá dlouhými, strunovit tuhými, jednoduchými
nebo na basi dlenými, bílými šttinami, jež se v kužel sklání a v delší

špiku srstají (celé 4
—

5 mm dl.). Mezi nimi rozprostírá se sí hu-

stých hndých vláken, celou per. povlékajících. Výtr. kul., hladké,

žluté, bezstopené, 4—5 //.

\ hlubokém, starém, dubovém lese Xídrliolci u Jiren v srpnu 1910, bohužel

jen v jediném kuse, jehož gieba ješt nebyla uzrálá, takže nevím, jak jest prach
zbarven. Pipomíná mnoho L. caudatum, ale výtr. nejsou ocasaté. Soudím, že

se tu jedná o nový typ r. Lycxjperdon.

L. itiacrosporum sp. n. P. velkovýtrusná. Zevnjškem P. hyemale
mnoho pipomínající. Plodn. 3—6 cm vys., k basi v sterilní stejn dl.

stopku zvolna zúž., bílá, v stáí šedavá nebo žlutavá, na povrchu
pokrytá pehust tenkými, bílými, obloukovite v kužesklotiénými

ostny, jež neopadají a jsou promíšeny hustými pýitými chlupy.
Prach výtr. a capillit. žluté, pak olivové, konen sed olivové. Výtr.
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kul., hladké, bicd £:/itkn'c, neb i okrové, kratice stopekaté. nápadii

veliké, 5
—

7/.
Na b^ucllých, tra\nat\'cli pahorcích a stráních v nejteplejších polohách Cech,

hlavn na vápn a (ii)uce, v lét. Sv. Prokop, Slivcncc (diahas). Roblín, Slané

(Rei,), Chlumec n. C. (R). Karl.stejn hojn, u Ml. Boleslavi a Roudnice (Nov.),

Ronov (K), ^Inichovicc vzácn. Podobá se sice L. hyemale, ale ku podivu jsou

tu výtr. vždy veliké, kdežto u onoho jsou nápadn malé.

L. saccatum \'ahl. Fl. Dan. /'. z'okoz'itá. V\. 4-
—O cm v pr., shora

sploMlá, tém se caoblenýiii, klohoukoiiým okr., na jehož spodu

zužuje se v sterilní, tenkou stopku, ibílá, pak nažloutlá nebo' hndavá,

tam, kde se zužuje v stopku, velmi asnaté jámovitá. Per. posléz pa-

pírovitá, posázená proidlé krátkými, drobnými bradavkami '(tím

drsná). Prach výtr. a capillit. olivové. Výtr. hladké, svtle žemlové,

s kratinkou stopeckou, 5
—6 ft.

Velmi hojn na obecních pastivnách u Strinhaova v srpnu a zái každý

rok, u Strašíc. Jest celkem vzácný, ale tvarem lehce poznatehiý druh. S L.

uteriíorme ovšem nemá co initi.

L. montanum Ouél. 1875 '(|L. echinulatum B. et Br.). P. horská.

Zjev a velikost jako u P. j^emmatum, ale plodn. hndá, ano až i erno-

hndá, hust krivplakými, ohloukovitými, nejprv bílými, pak hn-

dými nebo ernavými, dlouhými, tenkými ostny posáaená, jež se sice

snadno ulamují, ale neopadají a nezanechávají' areoly, na basi vžd}'

,s- bílými, dlouhýmii koínky. Prach výtr. Slutý aš olivový. \ýtv.

svtle hndé, hladké, kul., se stopeckou bezbarvou zdélí polomiru

výtr., 4
—

5>4 í'. D.O ^leby vniká ze sterilní base krátká columella.

Na travinách, lesních lukách, v lesích všeho druhu hojná, hlavn v drsných

a pohorských krajinách, v srpnu a záí. Mnichovice, buiny u Jcvan (hojn),

Hvzda, Karlštejn, Chlumec n. C, (R), Kutná Hora (Hej.), Tebo (W),

evnice (K). Zbarvením a ernavými, strunkovitými ostny snadno poznatelná.

L. echinulatum R. Br. jest snad jen odrda se žlutým prachem.

L. scrobiculatum sp. n. P. jamkovitá. Plodn. 2—3 cm v pr., k otvoru

na temeni trochu zúž., v neplodnou, 2—4 cm dl., brzo hust svraskale

nebo sítnat jamkovitou stopku stáž. Per. belavá, pak šed kozová,

útle papírovitá, vtšími i menšími bradavkami posázená, jež zane-

chávají areoly. Prach výtr. a capillit. šedé. Výtr. kul., hladké, bled

olivové, bezstopené, 4^1.

Na suché písité pí^ul, ve vi-csovínách, ale také hojn na trouchnivých

paezech lístn; t. stronn^i, a to obyejn trsnatá. Jest v srpnu a záí daleko roz-

šíena a po jamkovit situace stopce lehce poznatelná. ]\Iohla by nejvýš spo-

jena býti jako odrda s L. uemmatum. Teba ji dále sledovati.

L. desertorum sp. n. P. stepní. Plodn. 3
—4 cm vys. a 2—3 cm š.,

obvejitá, nahoe jen mírn, nízce sklen., dol v sterilní ási sotva
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slab zút. (plodná ást polokulov.). Ter. tence papírovitá, snhobílá,

suchá hlede sedává, hust jednoduchými, útlými, osténkovitými bra-

davkami i)osázená. Pr.ach výtr. a capillit. blošedavé. Výív. kul.,

hladké, bezstopené, 3
—4 /'.

Xyznaéný druli pro suché, sluncem vypálené stepní strán a pahorky, na

jakémkoliv geolog, podkladu, v srpnu a zái. Hojná všude v okoli Pražském,

u Mnichovic na vyprahlých žulových pahorcích, Karlštejn, Karlíjk, Davle,

llencšov. Po zvláštnim tvaru plodu. (ster. stopka neni od plodné ho. ásti

odkrcena) a blošedém prachu ihned se poznává. Plodn. jest nahoe asto

skoK- iifatá. Trst to stálý prvodce stepi skalních i rovinných.

L. betulinura sp. n. F. bezová. Plodn. hruškovitá, 2—3 cm v pr. š..

v krátkou, hladkou, sterilní stopku zvolna zúž., celá tenkK-mi, oblou-

kovit sklonnými, pokivenými, dosti dlouhými, posléz tmavými

ostny bez areol hust posázená. Suchá peridie ztuha papírovitá. bílá.

hladká, skoro lesklá. Prach výtr. a capillit. a duž. v sterilní stopce

rebarborov ervené. Výtr. hladké, bezstopené, kul., prhledn žlu-

tavé, 3
—

4ft

Na bezovém paezu, na ke jednotliv u Mnichovic v záí 1921. I stano-

viskem podivná pýchavka, z píbuz. L. montanum. Živ ervené zbarvení

dužniny a capillitia jest ihned nápadné. Nkdy pechází do oranžova. Jist

biologický druh, jen na bízj- vázaný.

L. truncicolum sp. n. P. paezová. Per. 2—3 cm v i^r.. obvejitá.
v tlustou sterilní stopku zvolna stáž., na basi asnat jamkovitá.
tvrd blanitá, za živa plefové nažloutlá, za sucha okrová s masovým
nádechem, hust drobn svraskale strupatá ,(,strupy neopadavé). na

stopce lysá. Na basi hojné, dlouhé, rozvtvené, bílé koínky. Gleba

a capillit. žluté. výtr. kul., žluté, hladké, 4—5 ,«.

Na habrovém paezu v skupinách v údolí Cikánském pod mj^slivnou

u Jíiovišt. v íjnu 1921.

L. cystidifcrum sp. n. /'. cystidoiwsná. Plodn. 2—3 cm v pr., obvej-

itá, v krátkou, sterilní stopku stáž., bled nažloutlá, posázená pro-
ídlé oddálenými, vtšími, kulatými bradavkami a mezi tmito hu-

stými, drobounkými zrnéky. Capillit. a prach výtr. žlutavé. \'ýtr.

žlutavé, hladki, bezstopené, nestejn veliké, vtší 8—10 fi, malé

3
—

5.". Mezi nimi žluté, tlustostnné lahvice, v tenké hrdlo zúž. a

palikou okonené (cystidy). zdélí 12— i5íf.
\' tráv na opukách u Libochoviek (Slané) v íjnu 1921 sbíral p. Fr.

fcchtner. Jest nejvýš podivná pýchavka svými výtrusy a cystidami. Teba ješt
dále sledovati, není-li to zplodina nahodilá a abnormní.

L. gregaríum sp. n. P. hromadná. Plodn. zre velikém množství po-

hromad, takže jsou tlakem na basi ktínovit nebo na plocho smaklé,
2—3 cm v pr. š.. ku kratiké, sterilní hasí klínoznt zúž., na povrchu
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drobounce strupat drsné, dosplé naliiidle osmahle, na l)asi kožo-

vit nažloutlé. Prach výtr. a capillit. popelavé. Výtr. kul., hladké.

biezstopené, bled okrové, 3
—

4f(. Capillitio\^á vlákna kávov hndá,

tlustostnná, nestejn tlustá, hojn vtvená, vlnkat kivolaká.
V Menicích u Mnichovic na trouchnivém, v zemi zapuštném trámu

u stodoly v pehustých skupinách asi 500 kus ítajících. Podobn nalezl

v ohromnj'ch trsech v dutém strom u Tebon pítel Weinzeítl — oboje

v SI pnu 1918. Nepatrná sterilní base, capillitum podobné r. Bovista, zvláštní

rst poukazují k tomu, že druh tento pedstavuje bezpochyby nový rod.

(i) Peridie vedle odní s velkými stnipy velovými, na basí

s velovou pochvou.

L. velatum sp. n. P. závojová. Plodn. opak vej., nahoe sploštile

zaoblená, dole asnat krátce stáž., jen s krátkou sterilní basi, za živa

bila, suchá uzrálá hled okrová, s dosti tuhou, blanitou peridii, na

temieni se otvirajicí. Per. hust, bíle, mrtnat chlupatá, na basi do já

obalena dolsti t-lustým velem, jež se na per. roztrhává ve veliké, bílé,

lehce odpadové bradavice a samo na okr. volným límcem odstává.

Prach a capillit. hled okrové. Výtr. kulaté, bledé, hladké, bezsto-

pené. 4—5 ft.

Xa zctlelém lupení, jíiovitým blátem proniklém v dubin u Cernošic v lét

1020 sbíral p . O. Reisaer. Jest ze všech pýchavek nejpodivnjší, nebof mimo

obvyklé odni na peridii 'nese veliké velové strupy, docela jako u r. Amanita.

Strupy ale lehce odpad.ají, basalni pochva však na okr. límcem odhrnutým

konící trvale ostává. _, „ , . ,
Bovista Fers. Prastvka.

. Plodnice kulovitá neb i k basi stopkat stažená, ale výtrusnou

j^lebou až k samé basi vy]>lnná. Peridie rozlišena ve dv vrstvy:

zevní masitou, dosti silnou, v dosplosti v kusy korovité se ro^zpadá-

vající a vnitní vytrvalou, ztuha papírovitou, na temeni otvorem se

vyprašující. Capillitium složeno z hlavních, velmi tlustých, tlusto-

stnných a zbarvených hyf, od kterých se odvtvují nepravideln

a postupn tenké a tení vtviky. Basidie kyjovit kulovité, se 4

dlouze stopkatými výtrusy. Vtýtrusy kulovité, hladké, hndé, spojené

s dlouhými stopkami (sterigmaty).

Zjevem se rod tento úpln podobá r. Lycoperdon, liší se vlastn

pouze kovit rozvtveným capillitiem, nebo nkteré druhy Lyco-

perdon mají také ocasaté výtrusy. Na papírovité peridii vyluuje se

hílý prášek, složený z bílých zrnéek (vápna?).

a) Plodn. 1' dlouhou stopku (nikoliv sterilní) zúžena.

B. paludosa L.év. i<S48 (Calvatia pal. Lév.). P. bažinná. Plodn. kul.,

I
—

3 cm v pr., zúž. v stejné dlouhou, válcovitou, glebon až k basi
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Z'\pliii-iioii stof^ku. nejprv bílá, hladká, pak papírovitá, šedá, na basi

hndá. se zevní peridií sotva jako útlý povlak znatelnou. Prach \ýtr.

a capillit. šedohndé. \'lákna capillitia syt hndá, tlustostnná, ale se

znanou svtlostí. Výtr. kul., hladké, tlustostnné. hndé, 5 //•
se

>topkou dvakráte delší prmru výtr.. bezbarvou.

Mezi mechem v moálové iouce u Kunic (Mnichov.) jednotliv, každý

rt k od srpna do podzima hojn. Mezi rašelinníkem ve spolenosti Diosery na

modové louce u Leština (Kavina 1917, 8). Svým stanoviskem liší se ode

všech ostatních Bovist. Popis franconjzské houby dobe odpovídá našL

IJ. nijírescens Pers. 1797 (L. arrhizum Batsch, L. ^lobosum Bolt..

Globaria nig-r. Ouél.). P. ernavá. Plodn. kulov., ale asto shora

smákla. 3
—

5 cm v pr. Zevní per. jako bílá, pak žlutavá, hladká,

tlustá, lehce se lámající a odlupiijící kúra. Vnitní per. nejprv žlutá.

pak ernavá, papírovitá, hladká, na temeni zubatým ústím se otvíra-

jící. Prach výtr. a capillit. temn fialov hndé, vlákna capillit.

pevná, jako trvalou vatu tvoící, nejvýš tlustostnná, s nepatrnou

svtlostí, skoro neprhledná, siln vtevnatá. Výtr. kul., temn

hndé, skoro neprhledné, tlustostnné, hladké, 5
—

6/*, s irou stop-

kr»u. málo delší pr. výtr.

2Na pastvinách, lukách, pahorcích po celé léto po deštích dosti hojná; nkdy
v kusech znan velikých. Uschlé plodn. s vatovitým, fialovým capillit. vytrvá-

vá ji dlouho až do píštího jara. lu a tam vyškytá se odida var. hiingarica

Hollo. jež má stopky na výtr. siln obloukovit zahnuté.

L. plumbea Pers. 1796 (Lyc. ardosiacum Bull., B. tunicata F^.i.

P. šedá. Plodn. kulov., i—3 cm v pr.. zevní per. bílá, hladká, na te-

meni posléz políkovit pukající, ale velmi slabá, vnitrní per. pa-

pírovitá, temn modrošedá, na temeni malým otvorem prášící, dleba

nejprv bílá, pak jako zelenavá kaše, pak hndá. Mákna capillit. tlu-

stostnná. prsvitn žlutohndá, s velkou svtlostí. Výtr. hruškovité,

prsvitn žlutohndé, 5 .«, hladké, se stopkou dvakrát delší pr. výtr.,

rovnou, trochu nažloutlou.

\ ýznaná houbika na všech cestách a silnicích (tažným dobytkem mrve-

ných), v lét po deštích v množství. Také na pastvinách." \' mládí jest jedlá.

Uschlé plodn. po vj'prášení jsou lehounké a dlouho vytrvávají.

B. brevicauda sp. n. P. krátkoocasá. Plodn. 2—3 cm v pr., obvej-

éifá, Aj basi krátce stáž. a na basi trochu jamkovit asnatá, hladká.

ist bílá, se zevní per. sotva se slupující. Capillit. a prach výtr.

^rtle šedé. \'ýtr. skoro kulov., nemnoho tlustostnné, 5
—6 ,«, s irou,

slab cahnutou, zvolna oste zašpiatlou stopekou asi zdélí pr. výtr.
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Na vápenných ftránicli u Cernošic a Karlštejna v ervnu 192 1 sbíral

p. prof, F. Vlek. Tžko jest jí s ped. spojovati, výtr. jsou pomrn veliké :i

stopka krátká.

B. nucíformis Wallr. F\. crypt. Germ. /'. oechová. Velikostí i tva-

rem B. plumibea podobná, ale plodn. neist bilc, tvrdší, pevnjší,

hloubji v zemi ponoené, zevní per. korovitá, tlustá, brzo a IcJicc se

slíipiíjkí a lámající, vnitní papírovitá, svtle šedá. Prach výtr. a

capillit. dlouho sírošluté, pak šluf olivové, výtr. vtší, 5
—6>^ fi:

žlutavé, prhledné, tenkostnné, hruškovité, s irou, dlouhou stopkou.

Na vj'slunných, suchých, teplých stráních ideji, v lét, vždy pospolit.

MyšHn, Mnichovice, okolí Prahy, Lysá a t d. Jest to doljrý druh. Zevní per.

se loupe, jako u B. nigrescens.

B. pallida sp. n. P. bledá. \>likostí i tvarem B. plumbea podobná,

ale prach výtr. a capillit. v dosplosti šed blavé, výtr. kulaté, skoro

bezbarvé, prsvitné, malinké (3
—4."\ tenkostnné, s velmi dlouhou,

irou stopkou. Zevní per. vehm tenká, bíM, neloupavá, na uschlé

plodn. jako' bílý nálet vytrvalá.

Na suchých pahorcích u I\Tr.ichovic a Prahy vzácn, v srpnu,

Diseiseda Cernajev. Žaludice.

Plodnice zevn obalena peridií tence korovitou, kehkou, v do-

splosti basi vnitní peridie jako miska objímající. V misce této sedí

vnitní kulovitá peridi s tuhou, papírovitou, hladkou blanou, jež se

na temeni otvírá malým okrouhlým ústím, vneným vatovitou,

zbarvenou plstí a jež se celá jako koule z misky vylupuje (na zpsob

žaludu). Capillitium složenO' ze stejn tlustých, tlustostnných, vt-

vitých, dlouhých, zbarvenýdh vláken. Výtrusy kulaté, zbarvené, bra-

davité, s rzn dlouhou stopekou.

Rod tentO', ítající asi 5 druh, byl díve spojován dílem s r.

Catastoma, dílem s r. Bovista, ale vším právem jej TI o 11 os znovu

odlouil. HoUos uvádí z Uher 2 druhy, ostatní jsou známy z Ame-

riky a Ruska.

D. circumscissa IJerk. et Curtis (sub Bovista), (Catastoma circ.

Morg.). /t. obísná. Zevní per. jako tmavohndá, kehká slupka basi

vnitní per. objímající, zevn smetím polepená, nepravideln obízná.

Vnitní per. kulov., asi 1 cm v pr., nkdy shora smákla, hladká, pa-

pi rovitá, šedá; ústí na temeni malé, rezavou ])lstí vyložené. Capill.

ernohndé. Výtr. syt hndé, hrub bradavité, 4—5,". s irou stop-

kou zdélí polomiru výtr. Vlákna capill. hndá, stejn ti. (2—3,").

vtvitá, velmi vlnit kivolaká.
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.\;i vypralilých, vápeniivcli a ilial)a>ových stepních stráních u Motol v srpnu

1910 sbíral p. . O. Kcisncr, na suchých stráních u sv. Prokopa (11, 1921,

Rcisncr). Cliuchlc, Illubocpy hojn. S vyobrazením a popisem Hollosovým

z Uher dokonale se shoduje. Také z Ruska známá.

Geaster Mich. Hvzdice nebo promnik.

Plodnice nadzemní, kulatá, blavá. dvojitou peridií obalená.

Zevní ztuha kožovitá, tlustší, v zralosti se roztrhující od temene dolu

v cípy hvzdovité, na zemi vodorovn se rozkládající, hygroskopické.

Vnitní peridie papírovitá, na basi nkdy stopkatá, na temeni zúže-

ným ústím prášící. Ob peridie jsou v mládí od sebe oddleny roso-

lovitou vrstvou. Basidie kulovit kyjovité, s 6—8 krátkými sio-

pekami. \'ýtrusy kulaté, bezstopsné, hladké.

Úhledné, zevnjškem ihned nápadné houby, rostoucí v let v le-

sích v naneseném listí, smetí a jehlií, na pahorcích a v zahradách.

Hol los uvádí z Evroipy 20 druh. Rozšíených druh jest asi

8 druh, z nichž nejobyejnjší jest G. stellatus, G. coronatusi a G.

fimbriatus. Myslím ale. že v Cechách nalezeno bude mimo zde uve-

dené ješt více druh.

\) Vnitní peridie bez pravidelného í-^ti, nepravideln se trhající.

G. stellatus Scop. 1772 (G. hygrometricus Pers. 1801, G. vulgaris

Cda). //. uDiohopramenná. Plodn. kulov., 1—3 cm v pr. Zevní per.

velmi tlustá, devnat korovitá, v 7
—10 špiatých lalok a6 k basi

roztrhaná, laloky objímají za sucha vnitní per. khibkovitc , za vlhka

ale jsou hA'zdovit rozložené, na vnitní stran s mocnou vrstvou

rosolovitou, za sucha rozpukanou. Vnitní per. kulov.. i—2 cm v pr.,

pisedlá, šedá, hladká, na temeni nepravideln se otvírající. Prach

výtr. a capillit. okoládové, vlákna capillit. mnohonásobn vtvitá.

Výtr. šed okrové, kulaté, bradavité, 8— 11 ,".

Na pokrajích lesních, na slunných místech na podzim všude hojná.

Uschlé vytrvávají až do jara. \'elkými výtr. a rozvtveným capillit. liší se

ode všech náslcd.

B) Vnitní per. ziižena v kuželovitou, hladkou, brvitou špiku.

G. fimbriatus Fr. 1829. H. brvitá. Plodn. 2—3 cm v pr.. zevní per.

za sucha zpt ohnutá nebo svinutá (3
—6 cm), papírovit blanitá, až

doprosted v 6—12 cípu rozeklaná, uvnit svtle hndá, hladká,

zevn blavá. \^nitní per. kulov., pisedlá, k temeni zúž., okrová,

hladká, .? ústím špiat protaženým, hladce brvitým, bez kroužku.

Prach výtr. hlínov bledý. Výtr. kul., skoro bezbarvé, hladké, 3
—

4,"-

\' suchých jehlin. lesích pospolit a v srpnu a záí všude hojn.
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G. limbatus Fr. 1829 (G. multifidiis DC). //. lalouatá. Zevní per.

až doprosted rozdlená v 5
— 10 laloku, suše papírovitá, v mládí

tlust maiS., za sucha se zl)ylky duž. na vnitiji stran, ervervohnédúi

zevn bled okrová. Vnitní per. kulov.. 2—4 cm v pr., na tlustí:

krátké stopce, papírovitá, hndá, hladká, s ústím hladkým, brvitým.

špiatým, bez zetelného kroužku. Prach tmavohndý. Výtr. kul.,

temn hndé, Jiriib bradavité, 4
—

5 ,«.

V lesich. hlavn borových vzácn, na podzim. Lysá (Šini.), Chuchle, Šárka

(Reich.), Peruc (R). T.iší se od ped. vtšími rozmry, temným capill, tem-

nými vtšími výtr. ]*nl)u/ný (hnh, G. rufescens Pers. má špiku vnitní per,

kroužkem oste omezenou, na konci zubatou, vnitní per. pisedlou, zevní per.

velmi tlustou, rozpukanou. Roste jist také v echách. Jest také statný.

G. coronatus Schaeff. 1770 (G. quadrifidus Pers.). H. smrková.

Zevní per. obalená pilepenými souástkami humusu oddluje se co

basaliií miska, k níž pisedají 4 laloky, zevn bílé, uvnit nahndlé,

nahoru vzpímené a krátce, tence stopekatoii, kulatou, i—2 cm

v pr. š., šedou, ojínnou, i'rd blanitou vnitní per. nesoucí. Ustr

per. ::.obanit zašpiatné, ostrým kroužkem omezené. Prach výtr.

a capillít. šedohndé. Vý^tr. kul., hndé", bradavité, 4—5,". Capíllit.

vlákna kivolaká, málo vtvitá. W4iímené 4 cíipy jsou 2—3 cm vys.

^' suchých smrinách na opadalém jehlií na podzim v bohatých koloniích

po celých echách vehni obecná. Uschlá vytrvává až do jara. Jest to nápadná

a ozdobná houbika.

G. fornicatus Huds. (G. fornic. Fr. p. p., G. coronatus Schrot.

p. p.). //. tyrlaloná. Ve všem 3
—4krát vtší než ped., ale podob-

ného tvaru a složení. Vnitní per. hndá, nepoprášená (neojínná),

se špikou krátkou, mkkou, sotva znatelným kroužkem oddlenou.

Capillít. vlákna ro\-ná a dvakrát silnjší.

Tuto krásnf)n hnubu (viz i)knou fotogr. v asopisu »Vesmír«) sleduji již

pes 30 rok v roští na jjískovci pod Hladovou zdí na Petín, kdež v ervenci

a srpnu budí pozornost Pražan. Jest to dobrý, od ped. rozdílný druh, které

Fries i Schrofcr pomíchávají. Hollos vším právem je oddluje. C marchlcus

Henn. jest dle liollose s G. fornicatus totožný.

G. lageniformis Vittad. Mono^^r. Fyc. H. zobanitá. Plodn. i—2 cm

v pr., vejitá, na temeni z' ostrý zoban zíiz., cípy zevní per. potem
8— 14, úzce kopinaté, zevn blavé, uvnit masité, temn hndé,

v dlouhou tenkou nitku proáhlé, hyj^roskopicky se svinující. Vnitní

per. vejitá, hladká, papírovitá, pisedlá, s ústím krátce zobanitým,

mkce árkovaným a brvitým, s dosti zetelným kroužkem. Prach

temn hndý, výtr. hrub bradavité, hndé, 5 {^.
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yprahlvili diiibiiMcli v ;>kolí Motol hojn, v zim 1921 sbíral p. .

O. K,,iii,r ve spolenosti Disciscdy. Znám posud z Francie, Itálie, Uher a sev.

•Ameriky. I.chce poznatclný, ozdobný druh.

n. aspcr Micli. 1729 ((i. pseiidomammosus Ileiin., L. pedicellatum

R:ii>cli, (i. nrininius Cliev., G. campestris Mor.j. //. drsná. Malík,

cipv zevní \)€r. /rcr hopinaté, dlouze pišpiatné, uvnit hladké.

poteni <S— /_'. ca sucha v kuliku se svinující. \'nitní per. 6— 10 mm,

vcjitá. pisedlá, trochu drsná, mk-ce papírovitá, okrová, ^' krátkým,

sotva zohanitým, brvit mkce hedváhitým ústím bez zetelného

kroužku. \ vir. temn hndc. hrub hradavité, 6—Sft-

Xa suchých pahorcích u Motol r. 1919 sbíral p. . O. Reisner. Podobá se

G. Schmicdcli a d. striatulus, ale ústím mkce brvitým, etnjšími cípy ri

nedostatkem kroužku í>c liší. Synonymika tchto druh jest popletená (viz

Hollos).

L; Lsti vnitní per. kužclovité, oste podél rýhovciié.

G. Berkeleyí Alassee 1889. //. Berkeleyova. \'elíkost asi vlašského

oechu, zevní per. tvrd kožovitá, do poloviny v 7
— 10 pravideln

hvzdovitých cípi rozdlená, uvnit šedohndá. \'nitní per. kulo-

vitá, na basi ufafá a zde náhle a tlust stopkatá, šed žemlová,

na povrchu oste zrnit drsná; ústí oste dlouze zobaníté, podél hlu-

boce rýhované.

Sbíral jsem r. 1913 u Roztok u Prahy. Formou ozdobný druh, shoduje se

dobe s vj-obrazenim u Hollose Lászla, tab. IX, 5
—6.

G. calyculatus Fuckel Symb. Myc. p. t^j. H. kalichovitá. Zevní per.

tlustoblanná, doprosted v ()— 10 lalukú, za sucha rozložených, až 8

cm dl. rozdlená, zevn špinavá, uvnit ervenohndá, za sucha hru-

bými, stopkatými bradavicemi posázená. \'nitní per. 2—3 cm š., ku-

\o\\.dlouze stopkatp, temn hndá, v dlouhé, zobanité, oste rýhova-

né, pak šttinaté ústí zúž. Stopka tenká, dlouhá, zvolna v per. zúž.

a podél rýhovaná, na basi s širokým prstencovitým valem. Prach

výtr. šedohndý. Výtr. kul., hndé, hrub tekov., 4—6 .«.

\' jchlicn. lesích v lét vzácn; dle Wintra asto u mraveních hromad.

I' Jílového (Mašek 1913), Peruce (Reis. 1917), v smrinách u Jílovišt hojn
(5. 1919)- — jest prý to jen forma G. Bryantii Bcrk.

G. Schmideli \ittad. 1842. id. nanus Pers. 1809, G. Rabenhorstii

Kze, (i. striatus Klchbr.). //. Schmidelova. Zevní per. roz-

trhává se v 5
—6 široce kopinatých, žemlových, uvnit hlad-

kých, blanitých, tenkých, na basi spojených cíp. \'nitní per. vejitá,
zvící hrachu, bledavá, mkce blanitá, hladká, na basi v krátkou, ku-

želov. apofysu stáž., bezstopecná, na temeni v kuželov. zoban,
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z ostrých žeber složený a zevn ostrým kroužkem omezený stáž.

Výtr. kul., temn hnilé, híadkc, 4—5 /'

Na ^ypralllé, holé, sypké zemi slunení na diabasovém kopci v ^Motolech

(u kíže) v jediném kousku (9, 1917). Ozdobná, maliká houbika, jež urit

ku G. Schmideli náleží, ale liší se bezstopenou vnitní peridií a hladkými vý-

trusy (var. parvulus ni.). Vyobrazení u Hollose (tab. IX) dobe souhlasí. Jest

všude vzácný druh (Nm., Uhry, Franc.).

G. pectinatus Pers. 1801. //. rýíiovaná. Zevní per. v šir. kopinaté,

ztuha l)Ianité, uvnit hhulké, l)ílé cípy 8— 12 rozdlené, 4—6 cm

v pr., vnitní per. kulov., asi i cm v pr., v tuliou, dosti dlouhou stop-

ku rychle zúž., na basi z'ncciu Jilitbokých rýh .zdobená, ztuha bla-

nitá, šedá, hladká, na temeni v tenký, pedlouhý, hluboce sebernatý

^oban prodloužená, be:; kroniku. \A'-tr. kulov., syt hndé, hrub bra-

davité, 5
—

7 ,".

U Peruce v srpnu 1017 sbíral p. v. O. Rcisncr, Buovice na Mor. (Xeu.).

Jest urit tctéž, co IHollos na tab. Ylíl, 6, 7 kresli. Nejsem však pesvden,
že jest to druh. ersoonv a rovnž nevrini synonymice rioUosem uvedené. Jest

druh velice vzácný a úhledný.

G. umbiHcatus Fr. Syst. Myc. 1821. (G. mammosus GrevilL, L.

multifidum Retz.). H. pupkafá. Zevní per. 2—3 cm v pr., v tlust

5
—

7 cípy kopinaté, uvnit rozpukané a špinav ivkrové rozdlená,

'vnitní per. asi i cm v pr., kulatá, ztuha papírovitá. hladká, na-

hndlá, v ostrý, ebern^aý .zoban prodloužená, bez kroužku, na basi

v hluboký, kolem lenwvaný pupek zniiaklá, z nhož vyniká krátká

stopka. Prach výtr. ernaz'ý, výtr. kul., hrub 1)radavcité, temn
okr. hndé, 4—5 /'.

U Peruce 1919 sbíral p . O. /?Ks-;;r. Utváením vnitní peridie liší se ode všech

G. striatulus Kalchbr. 1880 (G. ambiguus Mont., G. Drummondii

Berk., G. avellaneus Klchbr., G. Schweinfurthii llenn.V //. krou.ž-

kovitá. Zevní per. i—2 cm v pr., v 6—8 kopinatých, tlustých, hnda-

vých cíp rozdlená, vnitní per. kulatá, kratice stopkatá, ztuha pa-

pírovitá, šedá, hladká, z< krátký, rýhovaný zoban zúž., .s- oste ozna-

eným kroužkem. \'ýtr. syt hndé, kul., hrub bradavité, O—7,".

U Peruce vzácn, v srpnu i()20 sbíral p. . O. Rrisner. Maliký druh.

Tulostomaceae. Palekovité.

Peridie nej]3rve podzemní, kulovitá, pak vyrstá v dlouhou, tu-

hou, tenkou, nadzemní stopku, jejíž basi objímá volná, mizivá

pochva. Anitní plodná peridie kulatá, papírovitá, na k:)nci otvorem

se vyprašující. Capillitium síovit mnohonásobn vtvité, tuhé, vlák--

nit, k peridii pirostlé. Basidie podlouhlé, na krátkých, postranních

sterij^matech 4 kulaté, ostnité výtrusy nesoucí.
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Jest to eleJ neveliká, hlavn v teplých zemích zastoupená. Rody

sem patící jsou: Tulostoma. Oueletia, Battarrea, Husseya. Mitre-

mvces. 7. nich jsou první ti také v Evrop a první v Cechách

znáni).
Tulostoma Pers. Paleka.

Plodnice malá. kulatá, podzemní, bílá, zevn obalená dužnatou

peridií. která se pak pemuje v luizivou, volnou, basalní pochvu.

\'nitní i>eridie jest kulovitá, papírovitá neb knžovitá, na temeni

otvorem se vyprašující, sedící na dlouhé, tenké, tuhé, podél vláknité,

nadzemní stopce. Capillitium trvalé, rozvtvené, zbarvené, vtvité.

\ytrusy kulaté, ostnité, žluté neb hndavé.

Rostou na vyprahlé, suché, slunení pd, hlavn na podzim,

vždy mimo les, na pisinách, skalách, stráních. Saccardo ítá 20 dru-

h, z nichž 4 jsou evropské. Ostatní jsou exotické. Xovji popsal n-

kolik nových druh z Itálie Bresadola.

T. nianimosum Mích. 1729. (L. pedunculatum L.. L. squamosum

Gmel., T. brumale Pers.). P. stopkatá. \'nitní per. kul., až jako lí-

skový oech veliká, papírovitá, blavá nebo žlutavá, na temeni s tu-

hou, oste a celistv^ ufatou, hladkou rourkou. Stopka 4—6 cm dl. a

2 mm ti., tuhá, hndavá, rourkovitá, podél rýhovaná, odstále šupin-

katá, pak hladká, na basi z hustých koenových vlákének vyrstající.

\'ýtr. kulaté, žlutavé, krátce ostenkaté, 4
—

5 ^i- Prach žlutav rezavý.

Xa sucliých pahorcích, mezích, tarasech, na písité a vápeníte pd, na

podzim, hlavn v teplých polohách dosti rozšíená. Jest význanou stepní honbou

v okolí Pražském, všude tam, kde Stipa capillata, Andropogon a Helianthemum

oelandicum rostou. Karlštejn, Sri)sko, Slané, Peruc, Libochoviky, íp, Rou-

dnice (X), Milešovka. — T. squamosum Gm. jest jen odrda s per. temnji

hndou, stopknn více šupinatou a uvnit dení vyplnnou.

T. fímbriatum Fr. 1829. P. brvitá. Ped. ipodobná, ale vtší a hrub-

ší, vnitní per. není na temeni prodloužena v rourku, nýbrž puká

dipcným, zuhatc hrzktýyn ústím. Stopka je na basi šupinatá a sil-

njší. \\vtr. 4—6«.

U Mokropes na suché, písité pd v íjnu 1913 sbíral p. Fr. Fechtner.

Battarrea phalloides Pers. tvoí v mládí podzemní, kulovitou plodnici,

ze\'n kožovitou blanou obdanou, jež oddlena jest od vnitní ploché peridie

rosolovou vrstvou. ^' dosplosti tvoi zevní per. volnou, basalní pochvu, z níž

\'3'rstá až 15 cm vys. a i cm ti., uvnit masitá, zevn tisnitá stopka, nesoucí

na konci peridií vnitní zvoncovitou, vespod lysou, hladkou, zevn rezavým

prachem \-ýtr. pokrytou. Stopka plodní jest nejprv krá.tká, ale náhle rychle se

prodlužuje a nad zem vyniká, akoliv vtší ást ostává v zemi. Houba tato jest

svou organisací podivná a ponkud rod Phallus pipomínající (kamž také byla

již kladena), V I vrop roste ješt jeden druh na \'oIze v Rusku a druhý v Itálii.
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B. plialloidcs sbírána posud v Anglii, Francii, Itálii a Uhrách (Hollos). Mimo
to pozorována v sev. Americe. Roste ne j radji ve vyhívaných, suchých pískách.

Pichází proto asi také v Polabských písinách. K. 1918 sbíral ji dle dr. Smo-

tlachy v pískách u Kokoína p. J. Kížcnecký. Doklad pro toto stanovisko sice

schází, ale považuji nález tento za správný, nebof okolí Kokoínské jest pro

zdar této houby velmi vhodné.

Jiné druhy r. Battarrea rostou v tropech.

Sphaerobolaceae. Hrachovcovité.

Plodnice kulovitá, malá, zevn složena ze 2 vrstev, z nichž zevní

jest kožovitá, plstnatá, bílá, uvnit však slizovitá. Vnitní jest útle

blanitá, hladká; odlupuje se od zevní následkem nabobtnání vrstvy

slizové. Když se zevní miskovit rozloží a v cípy hvzdovit roztrhá,

vymrští se rychle nahoru (hygroskopicky), pi emž odletí jediná,

tvrdá, kulatá peridiola, jež díve sedla na dn rozpuklé misky.

Uvnit peridioly jsou kyjovité basidie s 6—8 výtrusy.

Sphaerobolus Tode. Hrachovec.

Rodové znaky vytknuty výše v diagnose eledi. ítá 3 druhy

evropské, velmi si podobné a dva americké.

Sph. Carpobolus L. 1762 (Sph. stellatus Tode, Carpob. albicans

W.). H. hvsdovitý. Plodn. v mládí kulov. i—3 mm' v pr., bílá nebo

nažloutlá, zevn plstnatá, pak hnzdovit rozpuklá, s 5
—8 ostrými

cípy. Vnitní blána oranžová neb zlatožlutá, s cípy zevní per. spo-

jená. Peridiola kulatá, hndá. Výtr. hladké, bezbarvé, nepravideln

vejité, asto nestejnostranné, 10— 12,"

Na trouchnivém díví, na zetlelých lodyhách bylin, na vtvikách, na

starých hovzích výkalech v lesích, zahradách, kovinách v let a na podzim

všude obecná. Vždy v trsech a skupinách. Vymršfování peridiol dje se rychle

v ranních hodinách nebo po dešti. Obyejn najdeme všechny plodnice již vy-

stíleny. Peridioly odletují až na metr daleko. — Podivná houba tato tvoí

vlastn pechod mezi r. Gcastcr, Tulostoma a Cyathus.

Nidulariaceae. Hnisdozikovité.

Plodnice nejprv kulovitá nel>o kyjr)vitá, nejvýš i cm vysoká,

kolem uzavená, zevn vlá:knivem plstnatá, uvnit dutá, teprv v do-

splosti nahoe se pohárkovit otvírající nebo. pO' celý vk uzavená,

Peridie suše kožovitá, na vnitní stran hladká, lysá. Na dn po-

hárku sedí rzný poet volných, malých, tvrdých oiek (peridioly),

nkdy dlouhou šrou s peridií spojených. \" peridiolách nikdy se

neotvírajících tvoí se na vnitní stran hymenium s basidiemi o 4

sterigmatech. Výtrusy bezbarvé, hladké, elliptiné.
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J'eridioly jsou vždy uzaveny petvrdým, hustým pletivem, ni-

kdy se nerozpadají. Výtrusy dostávají se ven hud zetlíváním, nebo

je roznášejí brouci po okolí nebo jich výkaly dostanou se na nová

stanoviska. Nidulariaceae ítají pouze ti rody asi v 60 druzích,

rozšíených po celém svt. Nkteré jsou kosmopolity (C. striatus,

C\ ( )lla. Crucibulum vulgare). Rostou na trouchnivém díví, vtév-

kácii, lodyhách, výkalech, obyejn v trsech a houfech v íi^t a

Nidularia Duli. Hnisdovka.

lM(»dnice kulovitá, blanitou, plstnatou peridií obdaná, bud ne-

l>ravideln pukající nebo pravidelným, kruhovitým otvorem na te-

meni se otvírající, ale nepohárkovitá. Uvnit v hojném slizu jsou

uloženy etné, tvrdé peridioly bez šry, jež protlaujíce zevní blá-

nu, iní ji hrbolatou.

Celkem 16 druhu, z nichž v stední Evropv roste 6 druh. Na
trouchnivém díví, na zetlívajícím smetí a lodyhách, celkem ale

dosti vzácn. Všechny druhy jsou si podobny.
N. denudata Vr. 1826. //. obnažená. Plodn. 2—5 mm v pr., ku-

latá, asto nkolik splynulých, bledá, etnými peridiolami nacpaná,

zevní per. tence blanitá, v zralosti nepravideln se rozpadající. Pe-

ridioly žlutohndé, i mm, okovité, svraskalé.

Xa rznýcli devech a opadalých vtévkách, hlavn jehlinatých v. let a

na podzim, idce. Ondejv (8, 1919), Ronov n. Doubr. (K).

N. farcta Roth 1797. H. nacpaná. Plodn. namnoze jednotlivé, ku-

laté, nacpanými peridiolami na povrchu hrbolatá, 5
—10 mm v pr..

na basi s hojnými vlákny koenovými, na temeni konen otvorem

okrouhlým, celokrajným se otvírající. Peridioly hndé, brázdité,

okovité, asi 2 mm v pr. Výtr. ellipt., hladké, 10 /i.

Na trouchnivém díví, opadalých vtévkách borových a smrkových, v let

a na podzim, ídce. Pecny u Ondejova, Kožený vrch u Mnichovic, na díví

borovém u Chuchle (K).

Crucibulum Tulasne. Pohárovka.

Plodnice nejprv kulovitá, pak tlust a krátce válcovitá, uza-

vená, konen plstnatým, žlutavým víkem obízn se otvírající,

ímž vzniká pravidelný pohárek, na jehož dn leží nkolik šrou
s peridií spojených peridiol' (sporangioly). Peridie kožovitá, pouze
z jedné vrstvy složená, na okraji uatá, bez lemu.

Pouze jediný druh. ale v nkolika odrdách známý, na trouch-

nivém díví, bylinných odpadcích a vtvikách v lesích, zahradách
a na polích velmi rozšíený.
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Cr. vulgare Tul. 1844. (Cyathus Crucib. Pers. 1801. Nidul. laevis

Bull., Cyath. crucibuliformis Hoffm., Cyat. cylindricus W., Pe-

ziza crucibuliform. Schaeff., Pez. lentifera Poli., Pez. Pyxis Batsch).

P. obecná. Plodn. v skupinách nebo 'hustých trsech, k sob pitisklé,

nejprv kul., pak válcovité, širokou basí pisedlé, 5
—8 mm vys. a

5
—6 mm š., nahoe rovn ufaté a hitavou blanou zastené, pak

ale otevené, pohárkovité, s celým okr. Per. zevn mkce plstnatá,

okrové žlutavá, pak bélošedá. Peridioly ockovité, blavé. uvnit

blavé. Výtr. elMpt.. bezbarvé, hladké, 10 ,".

Na zetleléin díví, prknech, klech, na zetlelých lodyhách, na starých kra-

vincích, na poli na zetlelé mrv po celé léto až do zimy všude velmi hojná.

Tu a tam odrda s plodn. rozložen miskovitou (var. pafcllifonnis m.). Na

trouchnivé, staré vrb u Mnichovic nalezl jsem odrdu (var. minus m.) s plodn.

menší, útlejší, užší, déle válcovitou, dol zúženou, s peridiolami menšími, bílými.

Cyathus Halí. išenka.

Plodnice tlust válcovitá nebo kyjovitá, nejprv blanou (epi-

phragma) zastená, pak ale otevený pohárek tvoící, na jehož dn
leží nkolik tvrdých, šrou dfuniculus) s peridií spojených peri-

diol (sporangiol). Peridie zevn kožovitá neb tísnitá, uvnit hlad-

ká, lesklá, na okraji se zbytky závoje oste lemovaná, ze 3 zrzn-

ných vrstev složená.

Cišenky rostou na trouchnivém díví, opadalých vtvikách, zetlelých lo-

dyhách v lesích, zahradách, na polích v let až do zimy, obyejn pospolit.

Jsou to velmi úhledné houbiky, tuhým, dlouhotrvalým pohárkm podobné,

.s pecikami na dn. Saccardo uvádí 35 druh, z nichž 6 evropských, \"tšinou

exotické a tropické.

C. striatus Huds. 1778. (Peziza hirsuta Schr.). C. pruhovaná.

Plodn. v hustých skupinách, nejprv tlust kyjovité, pak podlouhle

pohárkovité, 10— 16 mm dl. a 8—10 mm v pr. š., s ústím rovn ua-

tým, k basi zvolna ztížené, zevn rezav hnédé, dlouze odstále ješaté

chlupaté, uvnit šedavé, hladké, hust podél rýhované (rýhovaná ást

delší než dolejší nerýhovaná). Ústí s poátku zastené blavou bla-

nou. Peridioly na dn pohárku ockovité, 2 mm š., blostíbité,

tvrdé. Výtr. váloov. ellipt., na obou koncích zaoblené, tlustostnné,

bezbarvé, hladké, 20 /'.

V lesích a zahradách na trouchnivém díví, vtvikách, na bylinných od-

padcích, smetí, pilinách po celé léto až do zimy všude velmi rozšíený, lehce

poznatelný a úhledný druh, ze všech nejvtší. Plodn. vyrstají z pedlouhých,

podzemních, hndých, plstnatých nitek.

C. Olla Batsch 1763. (Nidul. vernicosa Bull., C. nitidus Roth,

Pez. lentifera Huds.. Pez. sericea IMúll., Cyat. laevis floffm., Nidul.
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canipaiiLiuiLa Siblh., Nid. plunibea Pers., Cyat. canipan. Cda).

C. hrneková. Plodn. sice pospolit, ale voln od sebe, nejprv ky-

jovité. pak ale pohárkovité, opak kuželovité, k basi stopkaí zii.ž.,

s úsfítn širohýin, vodorovné rozloženým (až skoro zpt ohnutým),

10— 1.;.
mm dl. a 6— lo mm §. Per. ztuha kožovitá, zevn krátce

plstnatá, šedé žemlová, uvnit hladká, blošedá, lesklá. Peridioly

éokovité 2—3 mm š., svtle šedé, lesklé, šrou k per. pirostlé.

\'ýtr. vejéiti>ellipt., l>ezbarvé. hladké, 12— 14.".

Na trouchnivém dívi, vtvikách, tlících lodyhách, smetí, také i na holé

zemi (zbytky bylin proniklé) v zahradách, na polích, vždy mimo les. \' let aZ

do zimy všude hojná. Peridioly nejsou etné a nejprv v slizu uložené.

C. stercoreus Schwein. 1888. (Saccardo \'1[, 40). . výkalová.

Plodn. podlouhle nálevkovitá, asi iVa cm dl., dole zvolna v delší ten-

kou stopku zú., zevn bledá, dlouze brvit chlupatá, uvnit hladká,

nerýhovaná, erná, s ústím nerozšíeným, rovn iifatým, hnd plst-

natým. Peridioly menší než u C. Olla, skoro tyhranné, leskle er-

né, málo sklen., na okr. oddálené žebernaté. Výtr. kulovité, hladké.

tlustoblanné, nápadné veliké, 2"^ fi.

Na písité, zhnojené pd u Michle v dubnu 1916 sbíral p. u. /. Mašek.

Nepochybuji, že naše houbj' jsou totožný s naznaeným druhem. Hollos uvádí

jej z Uher, posud znám byl pouze z Ameriky sev. Jest tak charakterisován, že

mezi formy C. Olla poítán býti nemže.
Ze sti^ední l^vropj' uvádí se ješt C. complanalus DC. (C. fimetarius DC,

C. scutellaris T?oth), jenž má míti malou, šedavou, mískovit sploštlou per.,

s šedými neb blavými perídíolamí (7—15). Mám ale vážné podezení, že jest

to forma Crucibulum vulgare. kterou jsme oznaili co var. patelliformis. asto
se vyškytá na polích. — C. deformis Wlld. sbírán byl jen jednou na vtvikách
u Berlína. Popisuje se takto: »per. irregularí rugoso vel villosulo, sporangiolis

minoribus oblongis vel subrotundis, colore per. extus albo.« A ku podivu prý
nemá v pohárku ani v mládí epiphragmu. To všechno považuji za omyl a jme-
novaný druh za neexistující.
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Ascomycetes. Houby veckaté.

Rozbor ;i výklad na str. 9. a 28.

Discomycetes. Teroplodé.

Plodnice mají podobu pohárk, misek, ter, stopkatých kyj
a palic neb i velkých hub s kolmým tenm a s volným nebo pi-

rostlým kloboukem. Jsou vesms makroskopické, asto i nkolik

centimetr vysoké, mkce masité, šavnaté podstaty. Veckonosná
vrstva (hym/enium) povléká vnitní povrch misky nebo povrch klo-

iDOuku a skládá se z kolmo a hust stojícich vecek (asci) ulože-

ných mezi hojnými parafysami, vlákny to tenbými, jednoduchými
neb i vtvitými, obyejn lánkovanými, na konci ztluštlými a asto

zbarvenými. Stna mis6k bývá zevn složena z jinak vytváených

hyf, tvoicich jakousi kru. Zevn jsou misky hladké neb i rzn
chlupaté a brvité. Misky pisedají budto pímo k substrátu nebo

jsou i déle stopkaté (Acetabula) . V mládí jsou vždy kulovité, až se

pozdji na temeni ponou rozevírati v pohánkovitý tvar. Hymenium
jest namnoze živ zbarveno, ano i v barvách záivých (Sarco-

scypha). Veoka bývají válcovitá neb kyjovitá, tenkostnná, na te-

meni otvorem resorbovaným neb i víkem v as zralosti výtrusy

vymetávajíci. Vymetávání výtrus dozralých dje se jako explose,

pi emž spatujeme nad miskou blavý, rychle se rozplývající oblá-

ek. Tyto explose opakují se nkolikráte pO' nkolikahodinných

pestávkách, než celá miska jest vyprášena. Tinkturou jodovou se

jedny asky barví mode (hlavn na temeni), jiné hnd a jiné ostá-

vají bezbarvé. Výtrusy bývají veliké, elliptiné, kulaté, válcovité,

vetenovité, nejastji v jedné ad v potu 8 ve vecku uložené,

vzácn kdy více nebo mén. Výtrusy se jodem mode nebarví. Stna

výtrus jest hladká, bradavitá, ostnitá neb i síovitá. V irém

plasmatickém obsahu výtrus nalézají se asto veliká, svtlo oste
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lámající, olejna tliska, iK>tein 13. Xejastéji jsou výtrusy jedno-

bunné, ale válcovité nezidka se dlí pehrádkou ve 2—3 buky.
Vicebunné výtrusy vyskytují se jen zídka.

'Misky nebo pohárky (apothecium) sotva kdy sedí na massivním

podkladu (stroma), nebo vynikají z trvanlivého, pevného sclerotia

(Sclerotinia). Vyvinují se obyejn pímo z hyf myceliových. Srov-

náme-li je s teroplodými Pyrenomycety, rovná se miska Aleurie

nebo celá ]\Iorchella a Pustularia jednomu peritheciu, ponoenému
v kyjovité nebo parohovité stélce .(stroma) rodu Xylaria.

Discomycety obsahují veliký poet rod, jež novjší mykolo-

gové rozadují v množství eledí, celkem málo odchylných a sotva

oprávnných. asto nelze podle zevních znak ani eled ani rod

stanoviti. Reakce jodové sice dobe mžeme upotebiti k rozezná-

vání druh, ale rozeznávati dle ní rod Humaria a Plicaria jest jist

nesprávné. Ponvadž veliká vtšina rod onch obsahuje druhy dro-

1>ounké, na kterých širší obecenstvo zájmu míti nemže, a ponvadž
by zpracováním jich dílo naše vzrostlo na dvojnásobný objem, bu-

deme zde vypoítávati pouze v poadí rody za sebou s rozborem

rodovým. Podrobné zpracování všech (i nejmenších) Pezizaceí po-

nechávám si pro samostatnou monografii, kterou pak jako zvláštní

dílo vydám.

Discomycety jsou saprofytické i parasitické houby, rostou na

nejrznjších organických substrátech. Vtšina objevuje se jen na-

hodile a proto jsou velkou vzácností a proto známost jich jest

místy velmi nedokonalá. Bez mikroskopické analysy nelze je vbec

studovati, nebo mnohé miskovité rody na pohled nelze ani rozeznati.

Nkteré dosahují velikých rozmr a pak stávají se v ohledu prak-

tickém dležitými (Pustularia. Discina, Gyromitra, Alorchella, Hel-

vella). Rostou v lesích i mimo les a skoro polovina jich náleží ob-

dobí podzimnímu a jarnímu.
Pro mykologa mají tu praktickou výhodu, že se dají usušiti,

aniž by se rozpadaly a mnily a kdykoliv (i v zim) ve vod znovu

oživiti a jako za živa ohledávati. Drobné druhy pohodln lze pe-
chovávati usušené ve sbírce v sklenných malých válekách, zave-

ných niklovým víkem, takže jsou i proti hmyzu dobe chránny.

A) Pesizaceae. Kustebkomié.

Plodnice má podobu masité misky, pohárku neb i v stáí na

plocho rozloženého tere. V mládí tvoí kulovitou, dutou nádobku,

na temeni se pak rozevírající a misku nebo pohárek tvoící (apo-
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Obr. 155. I. Sarcosoma globosum Schrti., znan zinenš. zvtš. výtr., 2. Ace-
tabula vulgaris Fuck., v pir. vel., zvtš. výtr., 3. Otidella nigrella Pers.,

slab zmenš., zvtš. výtr., 4. Helvella pezizoides Afz., slab zmenš., zvtš.

výtr., 5. Geopyxis carbonaria A. Schw., v pir. vel., zvtš. v., 6. Cenargium
furfuraceum Rth., v pir. ve!., zvtš. výtr., 7. Bulgaria polymorpha Oed.,
zmenš. výtr. a konidie. 8. Ombrophila linteosa Vel., v pir. vel., zvtš. výtr.

thecium). Misky a pohárky bu pisedají pímo k sulistratu \yni-

kajíce z mycelia, v substrátu rozlezlého, ideji z massivního pod-

kladu (stroma) neb tvrdého sclerotia. Jedny jsou pisedlé (bezsto-

ipené), druhé se znan prodlouženou stopkou. Na povrchu jsou

lysé neb rzn plstnaté, chlupaté, na okraji nezídka dlouze brvité.

Hymenium povléká vnitní stranu apothecia. Apothecia objevují

se jednotliv, nebo (hlavn drobné druhy) pospolit v tlupách a ko-

loniích, neb dokonce tvoí celé splynuliny a trsy. Rostou na díví,

zetlelých rostlinách, výkalech, smetí, nkteré parasitují i na živých

rostlinách. Objevují se celý rok, ale vtšina na jae a na podzim.

Cenangium. Fr. Komice. Obr. 155.

Jen málo od rodu liulgaria rozdílný rod. Liší se pouze nevy-

vinutým hypotheciem a svtlou barvou plodnice, jež stejn vyráží

z kry, jest ztuha masitá, nejprv kulovit uzavená, pak pohárkovit
nebo miskovit otevená.

Rostou vesms na uschlých vtvích a kmenech rzných strom a ke.
Rehm vypoítává ze stední Evropy 18 druh, ale .skoro vesms malikých, sotva
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^_3 mni velikých. Z velkých (asi jako zde uvedený) jePt pou7e C. popnlneiím

Pcrs. (i'M ..-'.IcáclO :i ( '. tiluucHHi Vr. (na lípách).

C. íiiríiiraccmii Rotli (sul) Teziza). (Cen. Coryli Cela, Dermatea

furf. Fr.) K. lísková. Apoth. nahloueny v husté skupin po 4
—

10,

pr<.>trliá\aji kru, vynikajíce ze deva na povrch. Jsou 1—2 cm

v pr. š.. nejprv kulovit zavené, s okr. dovnit zahnutým, pak mi-

skovit rozlož., i—2 mm ti., gumovité, k basi stáž. a skoro kratice

stopkaté. zevn hust svtle okrov plstnaté, uvríit bélavé, hyme-

nium hladké. Imdc. \r. dlouze válcov., na konci uatá, s 8 výtr.

v 1 ad. \'\'tr. zaoblen ellipt., hladké, bezbarvé, s i veHkým tl.

uprosted. 20—24,". \'. jodem nemodrají, nýbrž hndnou. Parat,

vláskovité, lánkované, dole dlené, na konci kyjovit slab ztluštlé.

Xa starém kmenu lískovém u Chote, v dubnu 1905, na lískách u Libocho-

viek (i, 1916, Fchtr). Napadá také živé lísky a škodí jim velíce. Objevuje se

také na olších. \'a p(;vrchu apothecií tvoí se také kulatá, 15—20 ft š., okrov

hpdá, zevn vrásitá tliska.

Ombrophila Ir. Plátenice.

Apothecie jednotliv nebo pospolit, krátce neb dlouze, tlust

stopkaté, nejprv kulovit uzavené, pak džbánovité nebo miskovité,

posléz ploché, s okrajem sehnut>TTi, rosolovit nebo gumovit ma-

sité nebo voskové, suché pevné, zevn lysé nebo trochu pýité.

\'ecka válcovitá, s 8 elliptinými. jednobunnými výtrusy bez t-

lísek. Parafysy hojné, nitovité, jednoduché.
Rehiii vypoítává pro st. Evropu 12 druh, skoro vesms drobounkých,

na dívi, jehlií a vtvikách rostoucích. Náš zde uvedený druh se liší ode všech

znan.

O. linteosa sp. n. /'/. masitá. Apoth. již v asném mládí miskovit

rozlož., v stáí až 2 cm v pr., miskovit rozlož., uprosted hluboce a

lizce nálevkovité, s okr. tenkým a zpét podvinuiým, žemlové, elast.

mas., zevn tmavšími šupinkami poseté, v tlustou i cm dl. a ši-

rokou, mas. stopku zúž. Hym. hladké, matné, bledé. Vecka dlouze

válcov. mezi hojnými vláskovitými. na konci neztluštlými, bezbar-

vý-mi parafysami. \ýtr. jednoadé, hladké, tup ellipt., bez tlísek,

18—22 /I. Vecka barví se na temeni jodem na modro.
Na starém pytli (patrn konopném) v mokrém, stinném kout ve sklep

v Mnichovicích v záí 1914. Nemohu nikde nic podobného v literatue nalézti.

Nejpodivnjší jest nálevkovité prohloubení apothecia.

O. janthina Karst. Fl. Fenn. (Molisia rubicunda Rehm). Pl. fia-

lová. Apoth. gelatinosn mkké, celé Vúákové, 2—5 mm v pr., na

spodu krátce kuželov. zúž., s hymeniovou deskou posléz kloboukat

sklen. \'ec. 80—100 X 8.'.-, na temeni trochu zúž., jodem hndnoucí,
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paraf. neliojné, tenince nitov., na konci neztluštlé. Výtr. veteno-

vit váicov., bez tl., lo— 12
f-i. ^

Xa zetlelých borových jehlicich a ke vtviek v lesním moále u Jevan
u rybníka hojné, 28. íjna IQ21. Rehm udává trochu menší vec. a výtr.

Coryne Tul. ihovitka.

Apothecie obyejn v trsech a skupinácli, nejprv kulovit za-

vené, pisedlé neb krátce stopkaté, pak kalichovité. posléz misikovité,

rzn zprohýbané, zbarvené, rosolovit masité, za sucha zcvrklé.

A^ecka válcovitá, na konci zaoblená, s 8 jecinoaclými výtrusy. \^'ý-

trusy jVetenovité, rovné nebO' zahnuté, dodateným dlením
2—4bunné, bezbarvé. Vecka barvi .se na temeni jodem na modro.

Nkdy objevuji se také veíjetativní konidie.

Asi 10 druh, rostoucích na paezech, díví, vtévkách v lesích a zahra-

dách. Mimo oba zde uvedené druhy všechny drobounké.

C. sarcoides Jacq. 1781 (Bulgaria s. Fr.). . masová. Plodn. vy-

nikají ze deva nejprv jako bradavky nebO' kyjovité útvary, pak pe-
mní se v rozlož., tlust, mkce rosolovité teríky, uprosted nepra-

videln vyhliubené, lalocnaté a vráskov., i— 1V2 cm .š., barvy er-

venav fialové. Vec. váicov., uprosted hojných, nitovitých parafys.

Výtr. dlouze vetenov., asto zahnuté, 10— t8 ." dl. a 4
—

5 /' š.,

dvouadé, asto ve 2—4 pehrádkou rozdlené. Vec. jodem modrají.
Na uíznuté, rovné ploše paez olší, biz a buk v lesích v srpnu a záí

všude velmi hojn. asto najdeme jen sterilní hrbolky bez plodných apothec.

Na kmenech jedlových neb i šiškách jedlových objevuje se podf:bná, ale

ješt vtší (až 3 cm), s apoth. zevn nachov hndými, na hymeniu do žlutavá

C. versiforviis l'ers. Jist také v Cechách (v Brdech, na Šumav).

Bulgaria Fr. Klihatka.

Apothecie jednotliv i v trsech, z kry se provalující, nejprv

kulovité, zavené, pak miskovité, posléz terovité, rosolovit elastin

masité, zevn lysé, erné. Vecka jodem modrající, válcovitá,

s 8—4 výtrusy. Výtrusy zbarvené, elliptiné, jednobunné, s i—2

tlísky, jednoadé. Parafysy nitovité, na konci trochu ztlustlé, sle-

pené, zbarvené.

Pouze jediný, ale velice rozšíený druh.

B. polymorpha Oeder Fl. Dan. 1768 (.Elvella undecima Schaeff.,

Pez. brunnea Batsch, Pez. inquinans Pers., Pez. nigra Bull.).

K. erná. Apoth. nejprv zvící hrachu, ellipsoid.. pak obkonické,

rovn uaté, s hladkou hymen, plochou, pak v ernou, lesklou misku

rozš., zevn rezav plstnaté a bradavité. Xyvinutá jest celá co úhel

erná, s erným hymen.. u\nit pružn rosolov. \'ec. úzce váicov.,
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lupa, s množstvím tence nitovitých, na konci srpovit zahnutých,

hndých, mnohem delších parafys. Výtr. 8, jedno.. neprav, ellipt ,

ernohndé, s 2—3 tl. Prach výtr. erný. — Na povrchu apoth.

tvoí se tlusté, etízkovité hyfy, jež odškrcují hladké, kul. (neprav.),

bezbarvé nebo rezavé konidie, 12— 15,". Výtr. 12— 14^.

\'v/.nan.-x houba na poražených kmenech dubových, ideji bukových, v let

i v zim všude velice hojná a svou gumovitou konstistencí a erným zbarvením

každému nápadná.

Sarcosoma Caspary. Masecttik.

Apothecie jako ps veliké, jednotlivé, na zemi pisedlé, tlust

válcovité, na temeni mlkou miskou vyhlubené, gumovit masité,

prsvitné, hndé, hladké, uvnit tekutinou naplnné. A'ýtrusy elli[)-

tiné, jednoadé, bez tlísek, bezbarvé. Parafysy tence vláskovité,

vidlinaté a lenité, na konci kyjovité. \'ecka jodem se nebarví.

Jediný posud známý druh.

S. globosum Schmidel. (Bulg. glób. Fr., Burkardia glób. Schm.").

M. kuloztý. Apoth. veliké (5
— 12 cm vys. a 4—6 cm š.), tžké, tlust

válcov., nahoe uaté a mlkou, lemovanou miskou vyhlubené, pružn
rosolovité, zevn nepravid. svraskalé. matné, trochu pýité, šedavé,

uvnit duté a vodou naplnné. Vec. válcov., s 8 ellipt., bezbar-

vý-mi výtr. se zrnitým obsahem. 30
—

38 ,«. Parat, nitovité.

Xa vlhkém mechu v starých borových lesích vzácn. V starém borovém

lese u Cekanic (^, 1880), Chudenice (elak,), Liberec (Hahn). Jest to podivu-

hodná a následkem kácení starých les vždy vzácnjší houba. Voda uvnit se

pohybuje jako v prsvitné nádob, ^*yskýtá se také v odrd var. platydiscus

Casp. s apoth. shora placat smaklým.

Helotium Fr. Heloika. Obr. 156.

.\pothecie namnoze drobounké, voskovit masité, bud ze sub-

strátu vyrážející nebo pisedlé, v mládí kulovité, ale brzo otevené,

miskovité nebo terovité, uzounce lemované, lysé, v dlouhou, pev-

nou, tenkou, lysou stopku zúžené. \'ecka válcovitá, s 8 nahoe

dvou-, dole jednoadými výtrusy. Xytrusy vetenovit válcovité,

nkdy s 2—4 tlísky, pak ve 2—4 buky rozdlené.
Helotií jest velký poet druh, namnoze si ffodobných, drobounkých (1^2

mm), obyejn dlouze tence stopkatých. Nkteré jsou velmi hojné a žijí na

zetlíva jících vtvikách, lodyhách, listech, ve smetí a vlhkých koutech v lesích,

kovinách a zahradách celý rok,

H. quercinum sp. n. H. duhová. Apoth. nejprv pohárkovité, upro-

sted nálevkovit vmáklé, pak rovn rozlož., ale dlouho se stední

jamkou, olivové žlutavé, v stáí linédé, zevn žlutavé, v mládí na

okr. trochu zoubkaté, 6—12 mm v pr., v tenkou (^^
— i mm), tuhou,
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Obr. 156. I. Cudoniella aquatira Lib., v pir. vel., zvtš. výtr., 2. Vibrisse
dezizoídes ],':b.. v pir. vel., prez a zvtš. výtr., 3. Psilopezia bohemica Vel.,
v pir. vel., zvtš. výtr., 4. Helotium Pruni Vel., v pir. vel., zvtš. výtr.,

5. Helotium graminum Vel., v pir. vel., zvtš. výtr., 6. Vibrissea truncorum
A. Sch.. zvtš., 7. Lachnea ciliata Vel., v pir. vel., zvtš. výtr., 8. Marcopodia
macropus l^ers., v pir. vel., zvtš. výtr., 9. Sclerotinia lentiformis Vel.,

zvtš., 10. Cudoniella rugosa Vel., v pir. vel., zvtš. výtr., 11. Helotium
brevisporum Vel., v pir. vel., 12. H. quercinum Vel., v pir. vel., 13. Asco-

bolus stercorarius Bull., málo zvtš.

ernohndou, i—2 cm ill. stopku, z kry vyrážející zúž. Vec. na

konci stas. a rovn ufatá, 125 ,» cil. a 8 /' ti. Paraf. tence nitov.

(asi V2 f). na konci sotva ztluštlé, jednodiuché, dosti sporé. \ ýtr.

jednoadé, podlouhle válcov., na pólech zaoblené, s 3
—

4 tl. malými,

jednobunné, žlutozelené, 16 i^i.

Na opadalých, zetlelých vtvikách dubových, mezi listim, v staré dubin
na Vídrholci u Jiren v ervenci 1919. Vec. barví se na temeni slab jodem.

Jist nejvtší druh toho rodu.

H. brevisporum sp. n. //. krátkovýtrusná. Apoth. brzo rovn mi-

skovit rozlož., 6— 10 mm v ])r., okrové, bez zúžení k tenké, zaki-

vené, stejn zbarv., O— 10 mm dl. stopce pisedlé, holé. \"ec.

100— 120 /< dl. a 8 ." ti., na uatém temeni slab jodem modrající.

Výtr. nahoe asto 2adé. 8— 10 ,« dl., nestejnostrann vcjitoellipt.,
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hez tl.. jodem lindnnucí. Paraf. jednoduché, nitovité, na kmici

slab ztluštlé, z>cliui spore.

Na zctUlých ccld;^ncích bylin v lese »Brdku« n Keslic sbiral p. u.

/ íinír (3, 1021). Tcdnotliv. Svou velikostí pipomíná ped., ale jest jinak

/"barvena a má ducoia jiné vytr. V literatue nieho nenalézám.

H. pileatuin sp. n. //. kíohoukatá. Apoth. dosplé 8— 12» mm v pr..

rozlož, až sklentit kloboukaté. tence lupenité, s okr. vlnitým, vo-

skov pleové, lysé. stopka centrální, nahoe málo ztluštlá, asto

smákla. iV-;
—2 cm dl.. i mm (1.. l)í]á, lysá. Vec. y^

—80 X 6—7 /<,

tn,pá, paraf. sporé, nitov.. jednod.. nahoe sotva ztluštlé, Ys ," ti.,

\'ýtr. šikmo ulož., podlouhle válcov., tupé, rovné nebo trochu zakiv..

6—8 /' dl., s obsahem zrnitým. Jodem vec. žloutnou.

Na trouchnivém devu v údolí vlhkém v btarém doubí nad Hrusicemi

v záí 1921, 2— 3 kusy v trsu. Ode všech známých Helotií liší se apoth. lupenité

kli.boukovitým, malými vec. a výtr., dlouhou stopkou.

H. graiiiinum sp. n. //. trávní. Apoth. záhy terovite oteven}-, jen

uzounkým valem lemovány, pak rovn rozlož., konen i s okr. se-

hnutým (skoro kloboukaté), 5
— 10 mm v pr., s h}m. voskov žlutým,

dole v opak kuželov., 10— 14 mm dl.. bledou, trochu nariižovlou,

tuhou, lysou stopku ziiž. Vec. 62 ^t dl. a 4
—

5 /' ti., válcov., tupá,

jodem hndnoucí. Paraf. sporé, málo tení, na konci sotva ztlu-

štlé, zašpiatlé. \^ýtr. 2adé, tenince tyinkov., sotva i ," ti.,

12— \() n dl., bez tl., jednobímné.
Zprrividla pospolit (10—50 kus) na odumelých trsech trav (Nardus,

Knelcria, Festuca), na teplých výslunných stráních v let, dosti ídce. U IMni-

cliovic, Prahy v let vícekráte,

H. virsultorum \ ahl. M. Dan. //. olšová. Apoth. v houfech na ze-

tlelých, erných vtvikách olší, z povrchu vyrážející, voskov žlu-

tavé, 2—5 mm v ])r., na 3
— 10 mm dl., tenké stopece, nejprv

pohárkov.. ipak miskov. rozlož., dosti tlust mas., zevn bledší.

\'ecka 120
/( dl. a to /< ti., nahoe zaoblená. Paraf. nitov., nahoe

3 ." ti. \'ýtr. válcov. vetenov., vždy na basi tlustší než na druhém

konci, nkdy slab zakiv., se zrnitým obsahetn. 15
—20 ,(».

\'e vlhkých olšinách všude velmi obecná po celý rok. \'. modrají na te-

meni judem slrdj.

H. Pliialae \ahl. PÍ. Dan. Apoth. z kury vtviek vynikající,

pospolit, záhy rovn rozlož., miskov., 3
—

7 mm v pr., dol kuže-

lovit v tenkou, kivou, až iK cm dl. a 1 mm ti., lysou neb dole

bile plstnatou stopku zúž., hled voskové, se žloutkovýni hymen.
\'ec. dlouze válcov.. s 8 výtr. Paraf. tenince vláskov., nahoe ne-
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ztluštlé. \''ýtr. dlouze vákov., k obma pólm zúž.. bez tl., jedno-

bunné, 15
—20 <í/. Jod barví vec. Imd.

Na zetlelých olšových vtvikách v lesním údolí pod Koženým vrchem
u Mnichovic v srpnu každý rok hojn. Jest jaksi zvtšený druh pedešlý.

H. herbám Pers. 1797 (i^ez. Ebali, Ces., Pez. ITymenula Fudk.).

//. hylinná. Apoth. v houfech, asto mnohoetných. záhy rovné

miskov., v kratikou, mnohdy lakunosní stopku zúž., voskov žluté,

lysé, I—4 mm v pr. Vec. válcov., asto zakiv., mezi hojnými, lán-

kovanými, na konci sotva ztluš., asi i /' ti. paraf. uložená, tupá,

100 /' dl., 8—10 II ti., jodem hndnoucí a na temeni slab modra-

jící, s 8 jednoad. výtr. Výtr. podlouhle válcov., na pólech tupé,

s 3
—

4 malými tl., 12— 15 ,».

Na zetlelých odpadcích bylinných, v nánosech, smetí a koutech v lesích,

zahradách, kovinách všude velmi hojn, po celý rok.

H. Equiseti sp. n. H . pcsliková. Apoth. dlouze a tence stopkaté,

vždy pO' 3
—

5 trsnaté, miskovit rozlož., 2—3 mm š., na hymeniu
tcuinc mourové až erné, ostatn neist blavé. \'ec. válcov.,

50—60 X 5 fi, uatá, s výtr. šikmo^ naklonnými, árkovit vetenov.,

10— 16
f^i. Paraf. vláskovité, hojné, na konci neztluštlé.

Na odumelých, starých lodyhách pesliek u Aelké Úpy v Krkonoších

v srpnu 1921 sbíral p. /. Zhitnik. ATimo zbarvení vyznauje se neobyejn ma-

lými vecky.

H. lunatum sp. n. //. msiitá. Apoth. 2—5 mm v pr., miskov., vo-

skov žlutavé až medo^vé, lysé, dosti mas., zvolna v tlustou, krátkou

stopku zúž., obyejn pospolité. Vec. dlouze válcov., na konci uatá,

jodem hndnoucí, s jedno. výtr. Paraf. teninké i ,". hojné, na konci

sotva ztluštlé. Výtr. dlouze tence válcov., na obou polecíi pispi-

atlé, srpovit caJinuté, bled zelenavé, s 3
—

4' malými tl. 20—22 ,»

dl. a 4 jLi
ti. Vec. 150 /t dl. a 8 /< ti.

Na uíznuté ploše starého dubového paezu ve \idrholci n Jiren, v er-

venci 1919. Tvarem a velikostí výtr. ode všech podobných druhu se liší.

H. Pruni sp. n. //. trnková. Apoth. 3
—8 mm v pr., voskov blavé,

stopkou I—2 mm dl. pisedlé, rovn uaté, v stopku kuželovit stáž,,

lysé, jednotlivé neb v ad. Vec. válcov., tupá, 80 X 7 /', jodem

žlutavá, paraf. dosti hojné, jednod., nahoe sotva ztluštlé, Y^ ,"
ti.

Výtr. válcov., jednobun., 6— 10 n.

Na starých, trouchnivých vtvích trnek u potoka lesního u Ilrusic ve ve-

likém množství, v záí 1921.

Sclerotinia Fuckel. Hlisenka.

Apothecie nkdy dosti veliké, z hlízovitého, tvrdého sclerotia,

uvnit živých ástí rostlinných se tvoícího vyrustajicí, kalichovité.
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tence lUou/.e stopkaté, zevn hladké, voskovité. Vecka kyjovitá

s S jednoad vmi výtrusy. \'ýtrusy elliptiné, tupé, bezbarvé, s tlísky

nelxi bez tchto. Parafysy nitovité, jednoduché. Jod barví konec

vecka.
\'clmi etné ilruliy význané pro urité druhy bylin, na jichž hlízách, ci-

bulích, rhizomech nebo i plodech a živých listech se usazují. Vtšina napidá

živé rostliny a nií je jako nebezpený parasit. Tak psobí veliké škody na p-
stovaných jetelích druh Sel. Trifolionim Eriks. (Sel. ciborioides Rhm). Sel.

bulborum Wak. napadá v Hollandsku pstované hlízy hyacint a scill.

Sel. tiiberosa Hedw. 1789 (Octospora t., Pez. t. Bull., Hymeno-

scypha t. Phil.). H. sasanková. Podzemní hlízovitá sclerotia hrbo-

latá, nepravid., zevn erná, uvnit bílá, i—2 cm v. pr. Apoth.
I
—2 cm v pr.. pohárkovité. pak skoro miskovité, ztuha elast., uvnit

vráskov., hndé, hladké, stopka tuhá, tenká, kivolaká, delší než

apoth., ernavá. Hym. kaštanov hndé. \"ec. dlouze válcov., tupá,

s velmi sporými, nitov. paraf. \^ýtr. podlouhle ellipt., tupé, bezbarvé,

s 2 tl. malými vi pólech neb i bez tchto, 15
— 18 ,".

asn z jara (v beznu a dubnu) na oddencích bílých sasanek (Anemone
nemorosa) v hájích, na lukách všude hojn a asto ve velkých houfech. Znií

asto všechny sasanky na stanovisku.

Sel. lentiformis sp. n. //. okovitá. Apoth. tlustostnné, mas.,

pohákov., celokrajné, okrov nahndlé, 2—4 mm. v pr., v stejn dl.,

tlustou, zakivenou, bledší stopku stáž., vynikající z erného, oko-
vit zmaklého (s ostrým okr.) sclerotia (asi 3

—4 mm v pr.). \''ec.

kyjovit válcov. 100 ,» dl., 8— 10 11 ti., na temeni stáž., jodem nepa-
trn se barvící. Paraf. nitkov., jednoduché, na konci sotva ztluštlé,

dosti hojné. \'ýtr. dlouze vetenovité, k obma koncm zúž. a asto

zakivené, 18—20 ,u dl., bez tlísek. Apoth. na scler. po i—3.

^' lese »Rrudku« u Uhínvsi v beznu 1921 sbíral p. u. /. Siinr. Liší se

(.Kle všech Sclerotinií okov. scleroticm a vetenov. výtr. Od Sel. tuber, svou

drobností.

Ciboria Fuck. Jehndka.

Apothecie pohárkovité, dosti velké, lysé, obyejn v skupinách,
s velmi dlouhou, tenkou stopkou, voskovité, zbarvené. \'€cka vál-

covitá, s 8 jedno. výtrusy, jodem modrající. Parafysy nitovité,

jednoduché, na konci mírn ztluštlé. Výtrusy elliptiné, bezbarvé,

hladké, bez tlísek.

Asi 10 druh rostoucích na zetlelých listech, odumelých ástech bylinných,
na opadalých jehndách, zetlelých šiškách konifer. Liší se od Sclerotinie nedo-
statkem sclerotií.

C. amentaeea Balb. (sub. Pez.j 1805 (Pez. julacea Pers.). /. olšová.

Apoth. v skupinách, nejprv kulov., pa)k nálevkovité, konen misko-

8b2



vit rozlož., na hymeniu l^led hndé, 5
—10 mm v pr. Stopka i až

4 cm dl., velmi teninká, lysá, kivolaká. Vec. válcov.. 100— 140 //,

výtr. vejitoellipt., bez tl., hladké, q— 12 {<.

Na zetlívajících jehndách olší v olšinách na jae vzácn. U Jind, Hradce
sbíral p. prof. Fr. Ncinvirth. Velmi podobná C. Cancus Reb. objevuje se na

jehndách topol. C. rufofusca Web. až 2 cm v pr., kaštanov hndá roste na

zetlívajících šupinách jedlí, ale vzácn.

Barlaea Sace. Barlea.

Apothecie masité, miskovité až terovité, lysé, ervené, bezsto-

pen pisedlé. \Tecka s 8 jednoadými výtrusy, jodem nemodra-

jící. Výtrusy kulaté, hladké nebo vrásité a ostnité, s i tlískem.

Rehm uvádí 12 druh, rostoucích v let na mokré, písité zemi,

hlavn u studánek, potok a mezi mechem.

B. Polytrichi Schum. (Pez. Pol., Plant. Sáli.).) B. plomková.

Apoth. 4— 10 mm v pr., pisedlé, vždy v houfech, dokonale okrouhlé,

v stáí nkdy zprohýbané, rovné, terovité, kolem úzkým, pýitým
lemem vroubené, cihlové hndé, lysé, dosti mas. Hym. stejnoba-

revné, rovné, matné. Vec. hojná, zaoblená, s adou 8 kul., bezbar-

vých, hladkých, jedno veliké tl. obsahujících výtr. Paraf. hojné,

jednoduché, nahoe kyjovit ztluštlé. Jod barví vec. syt žlut.

Výtr. 12/'.

Na spáleništích v lese podle dráhy ve Vídrholci u Jiren (8, 1919) pokrý-

vala v ohromném množství metrové plochj'. Posud sbírána jen jednou v N-
mecku (Sasku). Autor udává malé rozmry apothecií (2 mm).

B. humosa Fuckel 1869 (B. Constellatio B. Br., B. cinnabarina

Fuck.). B. písená. Apoth. 2—4 mm v pr., záhy bochníkovit vykle-

nuté, pisedlé, tlust mas., žLoutkové, matné, jednotlivé, ale pospo-

lit. Vec. (220 fi) dlouze vakovitá, zaoblená, jodem žloutnoucí,

s adou výtr. Výtr. kul., hladké, 2—3 tl. .obsahující, 12— 14.m.

Paraf. velice husté, nejvýš tence vláskov., na konci neztluštlé, há-

kovit zahnuté.

Na mokré, písité pd na stn studánky u louky u Mnichovic (8, 1919).

B. modesta Karst. Mycol. Fenn. B. studánková. Apoth. 3
—

5 mm,

vyklen., nejprv rovné a obroubené, lysé, šavnat mas., oranžové,

pisedlé, pospolité. Vec. 250 ,«, tupá, s 8 kul. výtr. v i ad. Paraf.

stejn hojné jako^ vec, nahoíe kyjovit ztluštlé, jednoduché, jodem
žloutnoucí. Výtr. kul., dlouho hladké, konen hust osténkaté,

16—20 (í*.

Na holé mokré stn studánky u ilrusic, na mokré písité stn potoka

Zvánovického údolí (8, 9, 1919). — Popsána z Finska, ale také z Nm. známá.
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l{. cilrimi s|). n. />. citroiurzu'!. Aptjth. 8— lo mm v pr., mlce mi-

skuvité, pisedlé, lysé, pkné citrónové. \ ec. válcov., tupá, jodem
hiiédnouci, výtr. kul., tlustostnné, hladké, 5-—7/'- Paraf. nitovité,

nehojné. neztluštlé.

Xa zemi u Pcnice 'vzácn, sbíral p. . O. Rcisner. Drobnými, hladkými

výtr. a barvou apothccii význaný druh.

Humaria I'r. Htimarie.

Aputhecie pospolité až i trsnaté, namnoze jen drobné, pisedlé,

mélce miskovité, zevn hladké, masité. Výtrusy elliptiné nebo ve-

teiiovité, bezbarvé, s i
—2 tlísky. Parafysy nitovité. \'ecka jodem

nemodrají.
\'clicc etné, ale skoro jen drobounké druhy, rostoucí na holé zemi, ze-

tlelých ástech rostlinných, výkalech, na díví, ano i ve vod na vtvikách.

H. violasceiis sp. n. //. fialová. Apoth. jednotlivé nebo po 2—3

trsnaté, 1—3 cm v pr.. miskovité, sevné i na okr. lysé a hladké, pi-

sedlé, bezstopené, dosti tlust mas. (t mm), zevn temn hndé,
v propadajícím svtle ervenohndé, v stáí ernohndé. Vec.

uatá, jodem v mládí se nebarvící, ale v stáí vyprázdnná se mode
(slab) barví. Paraf. sporé, nahoe zvolna znan ztlustélé, bez-

barvé. V\-tr. ellipt., 16—18 ,", s 2 velkými tl. a hrubé ostenkaté.

Na mokrem píí-ku na stn potoka v Mnichovicích v srpnu 1918. Na vlhké,

písité, holé zemi v starém borovém lese u Hrusic (7, 1919).
— Domnívám se,

že Plicaria brunneo-atra Desm. "

(Dol. Rakousy) jest totožná. Autor praví, že

jod barví špiku vecek. Ale to teba bráti opatrn, nebof barvení toto dje se

až v pozdním stáí. Rovnž PÍ. macrospora Wallr. sem asi náleží.

H. oUaris Fr. Syst. m. II. 68. H. miskovitá. Apoth. miskovité.

i
—

3 cm v pr., asi 2 mm ti., (^uniovit mas., zevn lysé, koncentricky

krihhaté. oranžové, s okr. zaobleným, lysým, oranžovým neb blavým.

Hymen, temn kaštanové. Vec. úzce válcov., paraf. tení, na konci

ztluštlé a hndé, daleko vec. pesahující. \''ýtr. bezl^arvé, vetcno-

vité, na obou koncích zašpiatlé, s t—3 tl., 28—30 „.

v lese mezi mechem na holé zemi u Tebon v záí 1915 sbíral Weinzettl.

Vzácná houba, u autor rzn popisovaná, ale myslím, že k Friesovu druhu

náleží. Podobné výtr. nemá žádný druh toho rodu.

H. granuláte lUill. (sub Pez.). fCoprobia Boud.) H . zrnitá. Apoth.

jednotliv, pisedlé, dosti tlusté, miskov., lysé, zevn i na hymeniu
bledé nažloutlé. Vec. 180—200 ,«, válcov., 10— 12 ,» ti., jodem ne-

modrající. Paraf. jednoduché, hojné, nahoe slab ztluštlé. Výtr.

tup ellipt.. 15
—

ij /I, bez tl., hladké.

Na trouchnivé slám v Domažlicích v kvtnu 1920 sbíral p. V. Melser.

Udává se obyejn na starých hovzích neb koských výkalech. H. subhirsuta

.Schum. a Pí. theleboloides AI. Schw. jsou jist totožné.
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H. lechitliina Cooke. Alycugr. p. 41). //. :::loutko2'á. Aputli. v množ-

ství nahlouené, velmi tlustostnné, na okr. zprohýbané, dole za-

oblené, miskov., pkn žlontkové, 4—5 mm \- pr. \r. dlouze válcov.,

10 ," ti., na temeni uatá, nemoclrajici. Výtr. zaoblen ellipt., bez tl.,

hladké, bezbarvé, 20—25 ,". Parat, hojné, rovn nitkov., nahoe

sotva ztluštlé, asi 5 /' ti.

Na písité holé zemi u Uohatcc v zái 1920 sbíral A. Maxitnovi. Posud

jen z Anglie a Štýrska známa.

H. albodiscina sp. n. //. blotcrová, Apoth. 4
—8 mmi v pr., tlust

mas., mírn misikov. v}hluben, na okr. zúubkatc, pisedlé, lysé.

zevn osmáhle pleov, liyineníum bílé. Yec. pedlotiliá (350
—400 ^m)

a šir. (25/í ), zaoblená, jodem se nebarvící. Paraf. dlouhé, nitovité

(d jLi ti.), na ko^nci mírn ztluštlé, jodem temn hndé, velice hojné.

Výtr. peveliké, vetenov. ellipt., na pólech tupé, hust bradavité.

s 2 tl. v pólech, 35
—40 /'.

Na vrstv Oflumel3'ch mech na stn lesní studánky u jNIyšlína, jednot-

liv (8, 1019). Má bílé hymen, jako Lachn. hemisphaer. \' literatue se neuvádí

nic podobného.

H. rubricosa Fr. Syst. Myc. (sub. Pez.). //. rumélková. Apoth.

nejprv miskov., pak terov. až i vyklen., 4
— ro mm v pr., na okr.

ostré a v mládí trochu títle chlupaté, zevn i na hytnen. ohniv ru-

mlkov ervené, až i žlut rumlkové, na basi kuželov.. stáž. Vec.

válcov., tupá, 150
—200 /í, 12 ti., jodem hndnoucí. Výtr. ellipt.,

hladké, bezbarvé, s 2 velkými tl. Paraf. asi 5 ," ti, na konci mírn

ztluštl'é, srpovit ohnnté, hojn pehrádkované.
Na zetlelém smetí a mechách ve vlhkém borovém lese u Struhaova, jed-

notlivé ale pospolit (9, 1-919). Krásná, z daleka nápadná houbika. V Nmecku
sbírána posud jen dvakráte.

íl. subvirescens sp. n. //. olivovíi. Apoth. brzo terov. rozlož. 4 až

TO rram v pr., pisedlé, kolem na, 'okr. obroiibené, lysé, žlut olivové.

V7ec. velmi dl. (300
—350 /t) a dosti tlustá (17

—20 /t), jodem bled

žlutá, víkem se otvírající, na konci rovn uatá. Výtr. tup ellipt.

(23
—26 ft), hladké, bez tl. l^araf. hojné, rovné, asi r /' ti., na konci

kyjovit ztluštlé.

Na zetlelém lesním smetí mezi vlhkým mechem v borech u Struhaova

(9, 1919)-

H. combusta sp. n. //. spáleništní. Apoth. 5
—8 mm v pr., ve ve-

likém množství pohromad, rovn uaté, tlust mas., dol zúž.,

tmav hnd supinkatým vyniklým lemem vroubené, svtle smutn
hndavé. Vec. 200—250 X 12 //, jodem hndnoucí, tupá, paraf.



tence nitov.. i
—2 11, na konci ncztluštlé. \'\'lr. podlouhle ellii)t.,

hladké, s 2 tl. v i)olech, 24—28 //.

.\a spáleništi podle dráhy u Libochoviek v listop. 1921 sbíral p. l^echtner.

Na spáleništi 1: Dobichovic v ohromnó:->i množství ( lelinc-k). Jest píbuz. H.

riiliricosa Vr. na polštáích Grimmií rostoucí.

H. Sydowii Rehm. Iledw. 1883 (l.eucoloma S.). Apoth. vždy po

3
—

5 v skupin ualilouoiy. asto lalonat zprahýbané, voskovit

tlust mas., v mládí mlce miskovité, celé oranžové nebo žloutkové,

3— :; nim v pr., zívl. spodem ])isedilé. Vec. dlouze vakovitá

250 y. i^ II' nahoe rovn uatá, jodem hndnoucí. Paraf. velmi

hojné. 2 II ti., jednod., nahoe siln kyjovH ztluštlc. V3'tr. tup
ellipt.. hlatlké. s 1

—2 velkými tl., 18—22 //.

Na bukovém kmenu u .Sázavy v záí 1921 sbíral p. Fr. Fechtner. Patí

rozhodn poblíž H. Sydowii, ale liší se od diagnosy autorovy vtšími rozmry
vecek a výtrus. .Snad se dle stanoviska mní. Houba rozmoena voní violkami.

Pyronema Carus. Ohnivka.

Drobounké- apothecie s kulat vyklenutou hymeniovou deskou

splývající v souvislé massy, povlékající substrát, vynikajíce z byto-

vého pletiva. Vecka válcovitá s 8 jednoadými výtrusy. Výtrusy

elliptiné, hladké, s tlísky nebo bez nicb. Jod veclka nebarví. —
Jen asi 6 druh si podobných.

P. omplialodes Bull. 1796 (Pez. confluens Pers.). O. spáleništní.

.Vp>oth. 2—4 mm, jako zaoblené kuliky ve velikém množství dohro-

mady splývavé v rozloženou, až mnoho cm šir., nepravid. omezenou,
ohniv ervenou hmotu, jež proniká a vypluje skuliny substrátu.

ervená massa obdána jest kolem mkkým. l)ílým vatovitým my-
celiem. \'ec. válcov., 10 ,« š., zaoblená, v stejném potu jako o málo

tení, nahoru zvolna ztluštlé paraf. Výtr. ellipt., hladké, bez tl..

14— 18 /' Jod vec. nebarví mode. i(;Schroter má mylné udání.)

Na spáleništích, milíích pokrývá celé plochy. Strašíce, evnice, Roblín,

\'idrholec. U Mnichovx pokrývala celou hromadu erveného (železitého). vyrý-

paného jílu luního. — Na vatovitých hyfách odškrcují se ržencovité konidie.

De Í5ary popsal u této houby pohlavní kopulaci, což Kihlmann popírá,

Aleuria Fuck. Misenka.

Apothecie veliké, masité, obyejn trsnaté nebo nahlouené, ]>i-

sedlé, nejprv kulovité, pak miskovité, zevn jemn pýité, živ er-

vené. \'ýtrusy ellipité, s 2 tlísky, zevn se síovitou strukturou.

\'ecka se jodem nebarví.

Náležejí sem pouze 3 druhy, význané nádherným zbarvením a zvláš

strukturovanými výtrusy.
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A. aurantia Alúll. FI. Dan. 1776. (Vez. aiir., Pez. coccinea

Scháff., Pez. cochleata í'atscli, Pez. anrantiaca llarzer.) M. ohnivá.

Apoth. jednotliv nebo v trsech, dosti tlust mas., kehké, nejprv

polokulov., pak miskov.. s okr. doVinit zahnut., konen dokonale

rozlož., asto zprohýbané a lalonaté, i—6 cm v pr., na okr. holé,

vespod žlutavé a mkce pýité, hymen, ohnivé rumlkov ervené.

Vec. 250 f.1 dl., 10— \2 II ti., zaoblená. Vytr. ellipt., j- vyniklou sífo-

vitou strukturou, v mládí se špiatým pívskem na temeni, se 2 tl.

velkými 15
—

20^/. Paraf. teninké, jednoduché, na konci palikovit
ztluštlé a oranžovou šávou naplnné.

Krásná, velká houba, objevující se v lét a na podzim na okrajích lesních,

lesních holinách, ve vesovinách za doby dešt a hlavn v podhoí. Cekanice,

Písek, Šumava, Strašíce, Chudenice (Cel.). Jevany, Sázava, Blanský les, Kr
(Mašek). Z rozmakané suché houby vychází líbezná vn.

A. bicucuUata Boud. (sub Pez.) Bull. Soc. myc. 1,103. ^^- '^nenM.

Apoth. tlust mas., na tupém okr. celé, miskov. až terovité, 5
— 12 mm

v pr., ohnivé oranžové, v hustých tlupách na substrátu pisedlé, lysé,

matné. Vec. 200-—500 /li,
asi 10 ,u ti., jodem žloutnoucí, asi v stej-

ném potu s paraf. Tyto tenince vláskov., vidlené, na konci kyjo-
vit ztluštlé, Výtr. ellipt., s 2 tl., hrubé vynikle špiaté hradavkaté ,

iia pólech s Jirubou, špiatou bradavkou, 12— 14,"-

Na holé, jílovité pd v mladé dubin u Lískovic u Hoic sbírala si. Char-

vátová v srpnu TO20. Na mokrém jílu mezi Juncus bufcnius na lesní louce

nad Menicemi 28. íjna 1921. Svou drobností se ovšem ped. nepodobá, ala

povaha výtr. rod Aleuria prozrazuje. Sbírána posud vzácn v Tyrolsku a ve

Francii.

Geopyxis Pcrs. Zvoneek.

Apothecie velké, kalichovité, masité, s tenkou, delší stopkou,

zevn hladké, jemn pýité. Výtrusy podlouhlé nebo elliptiné, tupé,

hladké, s i
—2 tlísky, nel) i bez nich, bezbarvé, jednoadé. Parafysy

nitovité, nahoru trochu ztluštlé a asto zbarvené. \'ecka jodem

nemodrají.
úhledné, stopkaté, dosti velké Pczizy, pouze o 7 druzích, na milíích, spále-

ništích, vlhké zemi a paezech nebo vtévkách hlavn na jae.

G. Craterium Schwein. Syn. fun^. Car. 91. (Urnula Cr. Fr., Pez.

adusta Schlz, Plectania lagubris Sace.) Zv. pohárový. Apoth. ná-

levkov., elast. mas., erné, 2—5 cm v pr., zvolna v 2—5 cm dl. a

4—6 mm ti., tuhou, trochu smaklou a podél rýhovanou stopku

zvolna zúžená, na povrchu hladké, síovit mlce žilkované. Hymen.
leskle erné. Stopka vyniká z erného, plsovitého mycelia. Vec.

400—500 /,t
a 14 /t ti., válcov., tup uatá, s 8 jednoadými výtr.
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raraí. t.^nince nitov. (2—3,"), lánkované, vtvité, velmi hojné, na

ki>nci neztluštlé a ttnavé. \'ýtr. podlouhlé, tupé, hladké, bez tl,

bezbarvé. 28—30/í.

Na trouchnivých vtévkách na zemi v listnat. lesích velmi vzácn, z jara.

Chuchle, Hvzda U, IQIS). "^i Morav n Mouchnice (Sladký). Jest velká,

erná, nápadná Peziza, Nejprv popsána z Ameriky, pak nkolikráte z Uher,

novji z Ruska.

n. cupiilaris L. (sub Pez.) Spec. pl. 1757. Zv. žloutkový. Apoth.

I
—

2\-^ cm v pr., dosti tlust a kehce mas., celé žluté, asto v trsech,

nejprv široce pohárkov., dole zaoblené, pak miskov. rozlož., na okr.

více mén vroubkov., zevn lysé a nažloutlé, hymen, krásn ::latové

žloutkové, stopka zlatožlutá, ^—1>4 cm dl a 2—3 mm ti., kehce

mas. \'ec. 230 u dl.. 12 u ti., velice hustá, zaoblená, jcxiem

rychle hndnouci. Výtr. hust jednoadé, ellipt., s 2 vtšími tl. a

nkolika malými 15
— 16.". Parat, nitoy., 3

—4 ,« ti., na konci slab

ztluštlé, jednoduché.
\' naneseném jehlií v borových lesích ve Mdrholci u Jiren v kvtnu 1920

sbíral p. dr. /. VilheUn. Vzácná, zbarvením lehce poznatelná houbika.

G. carbonaria Alb. Schw. (sub Fez.). Zv. uhelný. Apoth. Yi
—2>2

cm v pr., pravid. pohárkov., rovné ufaté, dole krátce v stopku stáž.,

na okr. svtle plstnat lemované a zoubkované, tence mas., zevn

lysé, matné, v mládí kulaté, s menším, bled zoubkatým ústím, zevn

okrov žlutavé, hymen, svtle hndé až cihlové, posléz miskov.. v n-

kolik cíp roztržené. Stopka až i cm dl. a i mm ti., bledá, tuhá,

zevn obyejn bíle plstnatá. Vec. 250 /< a 8 ,« ti., tupá, válcov.,

s velmi sporými, nitkov., pehrádkovanými, na konci ztluštlýrai

paraf.. jodem se nebarvící. AXtr. ellipt., bez tl. 12— 15 ,"

Zpravidla na spáleništích a milíích, hlavn z jara, a to asto v ohromném

množství pohromad pokrývá široké plochy, ímž stává se obdobnou. Stopka

bývá nkdy celá v zemi ponoena. Velikostí se dosti mní. Jevany, Libochoviky

(Fchr), Hrusice, Strašíce. Šumava.

G. foetida sp. n. Zv. smrdutý. Apoth. i—2 cm v pr., obyejn
trsnaté, tence mas., nahoe uaté, nálevkov., k basi zvolna zíiž. a zde

jamkovit hrubé svraskalé, se stopkou i—3 cm dl., tuhou, blavou.

krivolakou a i— iVj mm ti., na okr. bíle zoubkaté, zevn hladké, lysé.

pleov okrové, hymen, krásné zlatožluté. Yec. potem parafys}'

velice pevyšující, válcov., na temeni tupé, s 8 jednoad\'"mi výtr.

Výtr. ellipt.. hladké, bez tl. 15
— 18 ,«. Paraf. tenince vláskov.. na-

hoe neztluštlé. Jodem vec. hndnou.
Ve vlhké hlín ve spolenosti Marchantie u Tebon v srpnu 1918 sbíral
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p. . Wcinzettl. Jest pílniz. ped., ale jist rcizdílná. Za živa nejvýš odporn

páchne,

G. pusilla sp. 11. Zv. drobný. Apoth. pravid. pohárkov. 2—4 mm
vys. a lYi—3 mm v pr. š., šedé okrové, na okr. bled zoubkaté,

rovn uaté, v skoro stejn dk)uhou, hlavou, prsvitnou, teninkoti

stopeku zúž., hymen, hlede okrové. Vec. válcov., tupá, s 8 výtr..

jodem žlut se barvící. \'ýtr. ellipt., bez tl. 12— 15 /'. Paraf. nej-

výš tence vláskovité, na konci nestluštlé.

Xa spáleništích v houfech ve Vídrholci u Jiren ve spolenosti G. carbo-

naria, od níž se liší drobností, zbarvením a teními parafysamii.

G. Cavínae sp. n. Zv. Kavinv. Apoth. asi i cm vys. a sir., po-

hárlkov., na basi zaoblené, s kratikou stopkou, zevn i uznrif pope-

lavé nebo blavé, na povrchu m.oucnaté, na okr. (nkdy také 'sta-

ženém) ozdobn zoubkaté. Vec. dlouze válcov., na konci uatá,

s I adou výtr. Paraf. velmi hojné, tence nitov., nahoe sotva ztlu-

štlé. Výtr. krátce, široce, zaoblen ellipt., s 2 irelkýnii ti, 21—24 /(.

Jodem nemodrá.
Na holé, vlhké zemi v habinách a dubinách v kvtnu a ervnu, jednotliv

Libochoviky u Slaného (Fchr), v Krském lese. Tobolka za Kodou (\'lek)

Jest píbuzná G. carbonaria, ale zbarvením, krátkou stopkou a výtr. se velmi

liší Netvoí shluky.

G. expallens sp. n. Zv. vybledlý. Apoth. i—2 cm v pr., tup za-

oblen pohárkov., s tenkou, tvrdou, zdélí polov. prm. apoth.. bílou

stopkou, asto na jedné stran ledvinit vehnuté, tence mas., zevn
neist blavé, hust bradavit mrtnaté, na okr. ozdobn zoubko-

vané, hymenium bledé. Vec. dlouhá, dosti tlustá (250 /' a 12 fi ti.),

na konci uatá, jodem nemodravá. Paraf. vláskovité, mnohokráte

vtvité, na konci sotva ztluštlé, hojné. V^ýtr. kidov. ellipt., s 2 ma-

lými tl., 14
— 16,(í.

Na holé zemi mezi bylinným smetím, ve vlhkém kout v naší zahrad

v Mnichovicích v záí 1918, — Jest pibuz., ne-lí totožná s G. sepulcralis

Rebent a G. verrucosa Pers., ale nedostatený popis obou srovnáni stžuje.

G. bufoiiia Pers. Mycol. eur. (sub Pez.). Zv. kaštanový. Apoth.

2—4 cm v pr. š., brzo miskov. rozlož., na okr. vlnit zprohýbané,

celé a dovnit dlouho iizce svinuté, k basi krátce stáž. v kratikou

(4
—6 mm ti.), trochu asnat jamkovitou stopku, dosti mas., zevn

lysé, špinav okrové, hust bradavkami posázené, hym. kaštanov

hndé, matné. Vec. dlouze válcov., zaoblená, jodem nemodravá,

s 8 jedno. výtr. Výtr. tup a široce ellipt., bez tl., 20—23 ^«. Paraf.

nitov., sporé, jednoduché, pehrádkované, bezbarvé, na konci sotva

ztluštlé.
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.\a liulc, vllikO xfiiii v koví stemcliovém v údolí Šáreckém jednotliv,

v dubnu 1918. Pkná, velká Pezíza, význaná bradavinatým povrchem a hndým
hym. I 'vádí se vzácn z Nmecka a Francie.

(i. Citíiiiis llolmsk. (Pez. sphacelata Schum., Pez. hypocrateri-

formis Fl. 1).. Pez. varia var. Alb. Schw.). 7.v. žlutavý. Apoth. po
2—

}^
v trsech, ídce jednotliv, nejprv kulov., pak miskovit rozlož ,

s okr. dovnit svinutým, ceKm, 2—4 cm v ])r., krátce, tlust, bíle

stopkaté, tlust mas., zevn špinav blavé, hymen, okrov žluté.

Paraf. nitovité, hojné, jednoduché, na konci slab ztluštlé. \A'tr.

jednoad, ellipt., s i centrálním tl., 28
^t*.

Na lesním humusu na Medníku nad Sázavou v spolenosti Erythronia,

v beznu 1916 sbíral p. dr. K. Kavina.

Discina Fr. Vstice. Obr. 157.

Apothecie jednotlivé, tlust masité, veliké, nejprv kalichovité,

pak miskovité, posléz rozložené a na okraji trhané, v tlustou, krátkou

stopku stažené. Vecka válcovitá, s 8 jednoadými výtrusy. Výtrusy

elliptiné, hladké, s i—2 tlísky. Parafysy nitovité, nahoe ztluštlé

a zbarvené. \"ecka jodem nemodrají.
]*ouze 6 druh, nn zem.i rostoucích. Jsou jalc^i soubžným rodem k r. Pu-

stularia, jenže vecka jodem nemodrají.

D. ancilis Pers. <(sub. Pez.). (Rhizina helvetica Fuck., D. perlata

Boud.) D. chapáová. Ajx)th. tvarem a velikostí pipomínají po-

nkud Rhizinu. ale barvou hymenia (iyromitru, nejprv pravid.

okrouhle miskovité, brzo ale ploše rozlož., veliké 3
— 12 cm v pr.,

neprazdcln lalonaté cprohýbané, na hnd tabákovém hynieniu

ruiiosu hrbolaté, zevn bledé, hust plstnaté, s nádechem naržo-

vlýin, ku rasnaté, tlusté (2—3 cm), krátké stopce náhle stáž. Vec.
dlouze válcov., zaoblená, paraf. hojné, nitov., slab na konci ztluštlé

a nahndlé. Výtr. ellipt., na obou koncích hrotité, bezbarvé, hladké,

s I velkým centrálním tl. a 2 v pólech malých, t,^
—jo/(.

.\a holých, m.okvavých, teplých a výslunných místech v lesícli. hlavn
v drsných a podhorských polohách v dubnu a v kvtnu v Cechách dosti rozšíena.

Medník nad .Sázavou (Kav.), Mníšek, Slapy (Jel.), Jílové (Hol.), Úpice (Studn.),

Hoice (Bu.), Strašíce, ekanice, Písek, Klatovy, Mnichovice, Sázava. Na jae
na Pražském trhu s D. reticuláta nkdy ve velikém množství. Na venkov
jí íkají také »praseí uši«. Jest jedlá, pikantní, jarní houba. V stáí se plodnice

okrajem na spod znan svinuje, ímž vzniká lalonatá hlava a tak napodobuje
vrn r. Gyromitra, ku kterému iní pirozený pechod.

D. reticuláta Grev. Scott. (sub Pez.). D. sítnatá. Apoth. až 20 cm
v pr., tlust mas. (až 8 mm), rozlož., nepravid. zprohýbané, na

hymen, labyrinticky vynikle vrásité a vlnit lalonaté, bled okrov
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šlííté, až skoicové, vespod bíle vláseiiité, s krátkou, tlustou stopkou.

Vec. dlouze válcov., na konci rovn uatá. Paraf. velmi sporé,

jednoduché, na konci ztluštlé a žlutohnd zbarvené. Výtr. ellipt.,

hladké, bez tl., 25—30 //.

V dubnu a kvtnu na holé zemi na teplých, vyhívaných sluncem lesních

holinách po celých Cechách rozšíená, jedlá, chutná houba. Pichází také

v množství každý rok na Pražský trh pod jménem »ucháe«. Objevuje se do-

konce nkdy v samých Pražských sadech. Páchne kysele asi jako chapáe.

D. venosa Pers. Syn. 638 (sub Pez.). (Elvella octava Scháff., E.

cochleata Wlf.). D. šilnatá. Apoth. 2—4 cm v pr., elast. mas., nejprv

kalichovité a miskovité, pak rozlož., s okr. prohýbaným, zevn b-

lavé a jemn mrtnaté, hymen, rovné, nejprv okrov žluté, pak syt
hndé. Stopka krátká, i—2 cm ti., velmi jiamkovit asnatá. Vec.

Obr. 157. Discina ancilis Pers., znan zmenš., zvtš. výtrusy.

400 /' dl., válcov., zaoblená. Výtr. ellipt. zaoblené, bez tl., 24 /i.

Paraf. sporé, dole dlené, nahoe ztluštlé, žluté, uprosted 6
^i.

V borových lesích z jara velmi vzácn. U Domažlic sbíral p. u. V.

Melzer (1913). Ve Slezsku asto.

D. urnula sp. n. D. hrnkovitá. Apoth. 5
— 12 cm v pr., trvale kiilov.

pohárkovité, jen v stái více rozevené, ale nikdy ploše miskovité,

s okr. dlouho dovnit zavinutým, celým a rovným, asto rzn zpro-

hýbané, tlust mas., na basi rychle v tlustou (2
—

3 cm), krátkou,

hluboce jamkovitou stopku stáž., Bevn hlede bélavé, lysé, uvnit

mourov syté hnédé. Vec. pehojná, zaoblená, jodem hndnoucí, ve-

liká (250 X 18 /*), paraf. sporé, jednoduché, lánkov., nahoe mírn
ztluštlé. \\vtr. tup ellipt., bez tl., 25 ft. Páchne odporné pavkem.
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\c vllikún lululi v tráv nad Cernošiccmi a v údolí Karlickém v dubna

iyi4 velnu hojn. lV)dobá se znan Pustularia vesiculosa. Od D. reticulata se

liši tím, že se apoth. nikdy nerozkládají v pUjchou, ušatou podobu.

D. pallida •^\).
n. P. hledá. Apoth. trvale pohárkov., na basi více

mén dlouhou stopkou do zem zapuštné, 2—4 cm v pr., na do-

lejšku asto asnat jamkovité, na okr. drobounce vroubkované.

zevn hust bíle zrnekat mrtnaté, belav prsvitné, hymen, be-

lavé a slab žemlové. Vec. válcov., uatá, s i adou výtr., paraf.

velice hojné, tenince nitovité, nahoe nestluštlé. \'\tr. zaoblen,

široce ellipt.. hladké s 2 velikými tl., 25 /<. Jod vec. nebarví.

V hájích na vlhké zemi v houfech neb i jednotliv, v kvtnu. Hojn
v okolí RobJína a Karlštejna (vápno), sv. Prokop, Radotín, Žehušice u áslavi

(Max.), Mnichovice, — Dle popisu jest D. leucoxantha sice podobná, ale výtr.

jsou 30—36 ft, s kuželov. pívsky na pólech.

Acetabula Pers. Kališnik. Obr. 158.

Apothecie velké, masité, kalichovité, zevn ojínné a asto sít-

nat žebernaté, na okr. asto trhané, šedé, s dlouhou, žebernatou

stopkou. Výtrusy elliptiné, hladké, bezbarvé, s i velkým, centrálním

tlískem. Parafysy nitovité, vtvité, lánkované, nahoe ztluštlé

a barevné. Vecka jodem nemodrají.
Pouze 5 diuh, asn z jara na vlhké zemi rostoucí.

A. vulgaris Fuckel. (Pez. Acet. L., Helv. Acet. Ouél., Aleuria Ac.

Gil.). A.', obecný. Apoth. elast. mas., pohárovité. pak miskovit vy-

duté. 2—5 cm v pr.. na okr. bíle zoubkaté, na basi rychle v tlustou

( I
—2 cm) a vysokou (2—4 cm) stopku zúž., zevn blavé, na do-

lejší ásti liriib vynikle šebernat sííovité, s žebry na stopku sbí-

hajícími, hymen, šedohndé. \'ec. dlouze válcov., tup zaoblená,

s 1 adou výtr.. paraf. velmi hojné, teninké, lánkov.. na konci

ztluštlé, dole vtvité. \'ýtr. zaoblen krátce ellipt., skoro kulov.

ellipt., s I velikým centrálním tl., 20—24 ,".

\' dubnu a kvtnu na vlhké zemi v lesích a hájích po celých Cechách roz-

šíená, a ne práv obecná a jedlá houba. Objevuje se také asto na Pražském

trhu. Žebernatostí apothecií musí býti každému nápadnou,

A. ochroleuca
sj). n. K. nažloutlý. Píbuz. a podob. ped., ale

menší, apoth. k stopce zvolna stáž., s kratší stopkou, s mnohem
tlustšími stnami, zevn nejprv bílé, pak nažloutlé, záhy miskovit

rozlož. Hymen, svtle okrov žemlové, v stáí nkdy svtle hndé,

vždy velice rugosn hrbolaté. \'ýtr. menší, 18—20 ,«.

U Prahy na nkolika místech v kvtnu 1920, Louenský park (Štpánek).

A. sulcata Pers. Synop. 643. (Ac. calyx Sace. Helv. calycíformis

Batt.). K. brázditý. Apoth. menší než u A. vulgaris. kalichov.. jen
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na samé basi jamkovit asnaté, ostatn hladké, posléz v tcrovité

ploché, okrouhlé lupeny rozlož., zevn lysé, blavé, stopka 2—4 cm

dl., 3
—8 mm ti., hkihoce rýiiovaná a žebernatá., Hymen, svtle šedé.

Vec a paraf. jako u A. vuIít- \A''tr. podobné, ale vtší 2.'i
—28 //.

Na vlhké, stinné zemi v hájích, hlavn s podkladem vápenným, asn
z jara, objxejn pospolit. V okolí Pražském hojn, Karlštejn, Roblín, Cernošice,

Chuchle, JRadotín, Sv. Prokop, v Polabí velmi asto, Ml. Boleslav, Slané, Louny,

J. Hiadec (N.) Na TVažskcm trlui nri jae pod jménem »myších oušek« hojná.

Obr. 158. Acetabula sulcata Pers., slab ziuenš.

A. leucomelas Pers. Myc. eur. 219. K. blonohý. Píbiiz. ped., ale

vtší a masitjší, apoth. hluboce miskov., zevn šedohndé, hymen.
ernohndé. Stopka i cm ti., zdéli apoth., hluboce rýhovaná, bez ja-

mek na stopce a basi apothecia. Výtr. menší, 16— 18/í.

V háji v kvtnu 191Ó u Libochoviek u Slaného sbíral p. Fr. Fcchtner.

Macropodia l"uck. Stopeka.

Apothecie polokulovité, nejprv zavené, pak miskovit nebo po-

hárovit otevené, zevn nežel>ernaté, s velmi dlouhou, tenkou, ce-

listvou, tuhou stopkou. Veoka válcovitá, zaoblená, s 8 jedno. vý-

trusy. Výtrusy široce elliptiné, hladké, bezbarvé, s i velikým, cen-

trálním tlískem. Parafysy nitovité, jednoduché, nahoe ztluštlé,

lánkované. Vecka jodem namodrají.
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M. macropus Pers. 1796. (Pez. macr. Pers., Helvella hispida

Scliaff.. Octospara villosa íldw. ) .S7. pýitá. Apoth. i—4 cm v pr.,

široce pohárkov., rychle v stejn dlouhou, tuhou, válcov., solidní,

nerýhovanou, 2—3 mm ti. stopku zúž., zevn i se stopkou hust,

šed. zrnité pýité. Hymen, šedohnd. Vec. 350X14— 16 /f, za-

t)blená, paraf. velmi hojn, nahoe znan kyjovit ztluštl. \'ýtr.

široce ellipt., s i velikým tlískem, 25 ,«.

Na travinách, v mechatinách poblíž a uvnit les všude dosti hojná,

hlavn z jara a/ do ervence. Mnichovice, Kr, Chuchle, Zbraslav, Dobíš,

Žehušice (Maxim,).

Plicaria Fuck. Éasnatka Obr. 159.

Namnoze veliké (pes i cm v pr.), masit, pospolité apothecie,

zevn lysé, bezstopen pisedlé, nejprv pohárkovité, ale záhy mi-

skovit rozložené. \'ecka válcovitá, s 8 jednoadými výtrusy. \\v-

trusy hladké nebo bradavité. ellipticn. s i—2 tlísky neb i bez

tchto (teba u téhož druhu). \'ecka rychle modrají jodem.
Na holé zemi, spáleništích, na rostlinných, odumelých ástech, na paezech

a díví rostoucí, velmi etné druhy, z nichž nkteré velmi hojné (PÍ. badia Pers.).

a) Výtrusy hladké.

PÍ. violacea Pers. (sub. Pez.) Synop. 639. R. fialová. Apoth. nej-

prv kulovité, ale brzo široce miskov.. 2—3 cm v pr.. tence mas.,

s rovným, celým okr., zevn lysé, mlén lilákové, na l)asi kratice

stopkovit stáž. a bíle plstnaté. hymen, mourové fialové. Vec. dlou-

ze a úzce válcov. (200X 10
^tt), na konci uatá, s i adou výtr. Výtr.

hladké, ellipt.. s 2 malými tl. v pólech, 10— 13 f,.
Paraf. hojné.

vláskovité, na konci v hnédavou kuliku ztluštl. Vecka barví se

jodem na temeni mode, ale ostatn temn hnd. Páchne oste

kysele.
Na spáleništi v lese borovém u Libochoviek v dubnu 1916 (Fcchtner).

PÍ. ampelina Oul. 1875. . modrá. Podobá se ped., ale bývá vtší,

vec. také vtší, zaoblená a skoro celá se barví syt mode. Paraf.

jsou silnjší, v skrovném potu, na konci málo a zvolna ztluštl.

Výtr. daleko vtší, 17
—22 /».

Na vlhkém, lesním humusu v listnat. hájich u Karlštejna. Roblína. Ra-

dotína, Chuchle v lét dosti hojn. — Usušené plodnice pi rozmáení vy-

pouštjí množství hndého barviva a samy zhndnou.

PÍ. sepíatra Cooke Grevill. III. . tmavá. \'elikost i zjev jako u PÍ.

violacea, apoth. i—2 cm v pr., na basi nestopekaté, •celé zevn
i uvnit tmavé šcdohnédé, zevn svtle pomouen. Paraf. velmi spo-

ré, nitovité, bezbarvé, na konci sotva ztluštl, vec. dlouhá, uatá,
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Obr. 159. I. Plicaria violacea Pers., 2. Lachnea hemisphaedca Wigg., 3.

Sarcoscypha hiemalis Bern., 4. Sarc. melastoma Sovv., 5. Coryne sarcoides

Jacq., 6. Otidea leporina Batsch., 7. Discina pallida Vel., 8. Plicaria badia
Pers. — Vesms v pir. velik. Výtr. a vecka zvtš.
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jodem modravá. Výtr. ellipt.. hladké, s 2 malými tl. v pólech,

tS—22 fi.

.\'a lesní pud u evnic v ervnu 1916 sbíral p. dr. K. Kavina. Ve Švý-

fíircch jest prý hojná, ale v Nmecku, Anglii a Belgii ídká.

Pl. aquatica sp. n. k. vodní. Apoth. jednotlivé, 2—5 cm v pr., nej-

pr\- iiiiskov., pak ploše rozlož, a obyejn zprohx^bané, tence mas.

[ I mm), na liasi v sotva zetelnou stopeku stáž., na okr. nezeteln

zduhkaté, zevné mrtnaté, pak lysé, prsvitné, svtle šedé okrové.

\'ec. vdy prolinutá, na konci široce níaiá, 250
—280 /< s 8 jedno.

výtr. Výtr. pravid. ellipt., bezbarvé, hladké, bez tel., 18—20 jm. Pa-

raf. lémé schází, nitov., sotva na 'konci ztluštlé.

Na trouchnivém listí, smetí a ástech rostlinných v lesním potku na-

nesených, ásten ve vod ponoených v lese Krském u Prahy, v ervnu 1921.

Jest vlastn vodní houba, nebof bývá i ásten ve vod ponoena. \'yznauje

se tenkostí a kehkostí.

Pí. succosa Berk. . šfavnatá. x\poth. 3
—

5 cm v pr.. hluboce mi-

skov., zevn mlén bílé, kehce mas., se sotva zetelnou stopkou,

na lomu rychle nápadné žloutnoucí, bez vn, zevn útle mrtnaté, na

hymeniu našedivélé. Vvec. tlust válcov., zaoblená, s i adou výtr.,

paraf. hojné, jednoduché, nahoe zvolna málo ztluštlé. A^ýtr. krátce,

zaoblen, široce ellipt., s 2 tl. v pólech, 12— 16 //.

Na jehlií v smrkovém lese u Mnichovic v srpnu 1916. — Popsána byla

z Anglie.

Pl. Maxiniovii sp. n. . Maximoviova. Apoth. i
—2 cm v pr.,

brzo ploše miskov., dosti tlust mas., bezstopen pisedlé, zevn

lysé, blavé, na hymeniu kouové šedé uaJiiiédlé. Vec. válcov., uatá,

170 X 10
//. jodem siln modrající, paraf. nitov., sotva 4 u ti., na

konci slab ztluštlé, bezbarvé, slab zahnuté, velmi sporé. Výtr. ši-

roce ellipt., hladké, s 2 tl. v pólech, jednoadé, 12— 1; /'.

Jednotliv na písité zemi ve skleníku u Žehušic v beznu 1921 sbíral

p. u. R. Maximovi. — Jest píbuz. Pl. viridaria Berk et Br., jež jest ale

menší, apoth. nachov hndé, paraf. na konci nahndlé.

Pí. muralis Sow. 1796. . zední. Apoth. i
—2 cm v pr., mlce mi-

skov., bezstop. pisedlé, dosti tlusté mas., na okr. trochu vroubkov.,

okrové hnédé, na hymen, temnjší, zevn trochu strupat mrtnaté,

pak lysé. \'ec. dlouze válcov.. uatá, s 8 jedno. výtr., jodem celé,

hlavné ale na temeni modrající. Paraf. hojné, petenké, na konci tup
ztluštlé, dole dlené. Výtr. ellipt., bez tl., úpln hladké, 16— 19 .«.

\'ec. 250X15 //.

Na holé zemi vápeníte ve vlhkém údolí u Slivence hojn, pospolit, v kvtnu
1918, v zahrad v Libni (.^tp). Známa posud z Anglie a Nmecka.
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Pí. crenulata sp. n. A', aubatá. Apoth. mlce miskov., 2—4 cm v pr.,

diosti tlust mas., pisedlé, bezstop., zevn zaoblené a lirnb šiipin-

kat mrtnaté, okrov hndé, bledé zubatým lemem vroubené, na hy-
men, feinné tabákové hnédé. Vec. válcov. dlouhá, na temeni uatá,

s 8 jedno. výtr., jodem celá rychle modrající. Paraf. hojné, na konci

v paliku (8/í) tlustou kyjovit ztluštlé a zde jodem hndé. Výtr.

ellipt., bez tl., 22—26 ^/.

Na vlhké zemi pod Koženým vrcliern u Mnichovic pospolit ,1 hojn,
v kvtnu iQic). Jest pihuz. ped., ale vtší, syt hndá n nápadn zuhatá.

PÍ. epixyla sp. n. . devní. Apoth. jednotliv, bezstopené pi-

sedlé, miskovité, i—2 cm v pr., dosti tlust mas., vždy lalonat

zprohýbané, na okr. vroubkov., zevn tmavji šupinkaté, pleov
í>ílé, na hymeniu bledé naokrovélé. Vec. válcov. 200X12//, nahoe

uatá, jodem na^ temeni modrající. Paraf. velmi sporé, skoro žádné,

jednod., nahoe slab ztluštlé. Výtr. ellipt., hladké, bez tl., 15 až

18 f,.

Na oišových paezech v rokli pod Slivencem v íjnu 1921. Jest píbuz.
Pí. rcpanda \\ hbib., ale tato má hjanen. hndé a výtr. s 2 tl., mimo to jest

vtší (2—5 cm).

b) J'ýtrusy více niéné hrubé bradavcité.

Pí. badia Pers. 1796. (llelv. cochleata Bolt.). . Jinédú. Apoth.
I—5 cm v pr., nejprv kulov., pak hluboce miskov., konen rozlož.,

s okr. celým a v mJádí dovnit vehnutým, asto lalonat zprohý-

bané, pisedl'é, obyejn v trsech nahlouené, v mládí žemlové, do-

splé zevn bled hndavé, na hymen, syt hndé. Vec. dlouze vál-

cov., zaoblená, 300X14 ,«, jodem rychle modrající. \'ýtr. ellipt.,

skoro neprhledn drsn bradavcité, s i—2 tl., 15
—20 /<. Paraf.

sporé, dole dlené, lánkov., nahoru zvolna ztluštlé.

Nci mokrých, pisilých stnách a holinách lesních na podzim dosti rozši.

a pc hndé barv poznatelný, velký druh. Mnichovice, evnice (K), Zehušice

(Max.), Zbraslav, Závist, Strašíce.

Pí. bruiineoatra iJesm. 1842. . éernohnédá. O málo menší než

ped., ale stejného tvaru, apoth. zevn ernohndé, k okr. skoro na-

chové, hymen, ernohndé. Výtr. a vec. jako u 1'1. badia.

Na písku u Žehušic v ervenci 1920 (iVIaxim.). Sbírána také v D. Rakousích

(Beck).

PÍ. olívacea sp. n. A', olwová. A])()th. 2—4 cm v pr., dosti tlust

mas., pisedlé, mlce miskov., na celém okr. úzce hnd lemované,

lysé, matné, zevn temn hndé, na okr. naervenalé, na hymeniu

pékné olivové. \'ec. velice dlouhá (300
—360 ,</), iia konci ufatá,

867



jodem rychle modravá, s 8 jedno. výtr. Paraf. velice sporé, tence

nitov., lánkov., na konci sotz'a ctliištlé. \'ýtr. ellipt., s 2 tl., velmi

linih bradavité. 16— 18 .".

Xa jilovitc. vlhké pd u Jevíka na Morav (8, 1919) sbíral p. u. /. Biil,

na niokvavé stn potoka pod le?em u lrusic (9, 1919), na stnách lesního potoka

ve \'idrholci u Jiren (10, 1919). Obyejn v houfech, ano i trsnatá. Olivové

zbarveni hymcnia jest na první pohled nápadné. Pl. cervina Fuck. se zdá býti

píbuz., ale hymen, jest prý olivov ernohndé a výtr. pes 22 fi.

Pí. Fuckelii Rehm. 1896, p. 1012. R. Fnckelova. Podobá se úpln
Pl. badia. ale apoth. masitjší, tlustší, zevn jemn zrnité, temn

hndé, hymen, tmav nachové, posléz skoro erné, paraf. hojné, na-

hoe slab ztluštlé, vec. jodem siln modravá, výtr. slab bradav-

ité, s I velikým tl. uprosted. \'ec. 300 .".

Na rašelin Polabské kyselky u ^'rbky na konci srpna 1919 sbíral p. dr.

Fr. Xovák. Sbírána byla posud jen v Bavorsku (Britz).

Pl. dlscolor sp. n. R. rznobarevná. \t všem podobná Pl. badia,

ale apoth. zevn bled žluté, na hymen, syt tmavohndé, výtr. ve-

liké, 20—26 //. s 2 velkými tl., hrub bradav., vec. tlustší a kratí,

paraf. hojné.

Na holé :ícrni v Obore u Bechlína v srpnu 19 18 sbíral p. dr, Fr. Xovák.

Pl. verrucosa sp. n. . bradavitá. Apoth. 3
—6 cm v pr., tence

mas. (i mm), miskov. rozlož., na okr. trochu zprohýbané, ale ne-

trhané, pisedlé, zevn lysé, svtle hndé. Hymen, svtle hndé,

uprosted .y hustými ii—2 mm v pr.), kulovit vypouklými bradav-

kami, jež se k okr. umenšují, až docela zmizí. Vec. dlouze vako-

vitá (220/, )^ na konci uatá, $ 8 jedno. wtr., jodem v hoejší te-

tin siln modrající, v dolejší tetin siln ervenohnd. Paraf.

dosti hojné, tenké, jednoduché, nahoru zvolna ztluštlé. \'ýtr. ellipt.,

s 2 tl., velmi drsn bradavité, 18—24,".

Na vlhké, holé zemi v hájích u Karlštejna v srpnu 1916.
— Bradavitým

hymenicm na první pohled poznatelná.

Pl. lactosa sp. n. R. mléná. x\poth. i—3 cm v pr., dosti tlusto-

stnné, nejvýš kehké, brzo ploše miskov. rozlož., bezstop. pisedlé,

prsvitn bledavé. zevn lysé. hladké, mlén blavé, na hymeniu
hled okrové, uprosted s malou jamkou. Vec. válcov., tup za-

oblená, 300—350X12 .", jodem nahoe siln modrající. Paraf. nito-

vité, na konci znan kyjovit ztluštlé, hojné. \^'tr. ellipt., siln

bradavité, s 2 tl., 20—22 n-

Na holé, vlhké zemi u Uhínvsi v kvtnu 1920 sbíral p. u. /. Simr.

Bledosti a vodnatou prsvitností význaná.
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Pí. pustulata Hedw. (sub. Oclosponi, Pez. assimilata Karst.). A'.

lesní. Apoth. 1—5 cm v i)r.,
v tlupách pisedlé, kulov., pak banko-

vité a miskov., zevn útle mrtnatc, rezavé, na hymen, syt hndé,

asto zprobýbané a trhané. \'ec. v.ílcov., nahoe zaoblen uatá,

300 II dl. a 12 // ti., jodem na temeni slab modrající. Parat, tenké

(3,"), lánkov., nahoe mírn ztluštlé. A\vtr. ellípt.. útle bradavcit

drsné, s 2 tl., 1=^
—

t8(M.

Na jehlií, luimusu v lesích všeho dnihu v lét a na líodzim všude dost:

hojn rozšíená, veliká Peziza.

Obr. 160. Pustularia vesiculosa liull., znan zmenš. Fot. Maximovi.

Pustularia Fuck. Baka. Obr. 160, 161.

Apothecie peveliké, tlust masité, jednotlivé nebo trsnaté, nej-

prv v substrátu ponoené, pak vyniklé, ale pisedlé, kulaté, pak

trhan otevené, zevn hladké. Výtrusy elliptiné, hladké, bezbarvé,

s olejnými tlísky nebo bez tchto. Vecka jodem modrají.

Jen ti druhy. Ze všech Peziz nejvtší a nejmasitjší,

P, vesiculosa linii. 1796. (Fdvella lycoperdioides Scop.). B. dutá.

Apoth. asto po 2—4 v trsech, 3
—

7 cm v pr., tlust mas., bako-

vité nebo pohárovité až skoro vydut miskov., s okr. rovným, útle

zoubkatým a asto trhaným, pisedlé nebo trochu stopkat stáž.,
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zevn inrtnalé a hlede, hymen, nahndlé a uprosted trochu hrbo-

lat vhiité. \'ec. dlouze válcov.. tupá. 300—500 « a 18 /, ti. Výtr.

tui) ellipt.. bez tl., 18—24 /*. Paraf. sporé, nahoe kyjovit ztlu-

.^tlé. žluté. Jod barví zvlášt konce vec. na modro.
Na mrvené pd zahradní, na kompostech, v paeništích celé léto až do zimy

všude hojná. Jest jedlá, ale nesbírá se.

P. macrocalyx Riess 1852. B. velkokališná. .\]>oth. neprav, kulov..

v zemi ponoené, pak se ale otvírají v široce miskov. tvar s 4—8

velk<mi. trojhrannými cípy v prm., 8—25 cm, stny tlust mas.

(4
—6 mm), s duž. ist bílou, neprhlednou, zevn blavé, sem tam

s nádechem žlutavým, lysé, hymen, uprosted zprohýbané, fialové,

v stáí hust bíle tekované. \'ec. úzce válcov., 180—200 ,» a 12 n

ti., jodem siln modravá, paraf. velmi hojné, mák> tení vecek, na

konci znan palicovit ztluštlé. Výtr. tup ellipt., bezbarvé, hladké,

s 1
—2 tl., 15

— 18 i(.

\ mechatinách smrkovýcli n Staré Boleslavi v ervnu 1914, rovnž tak

u Vonoklas (Kašpar, 1916), v lesích u Bilichova (Mniklá, 1920), u Aíacoch}''

na Morav (Kudrna). Objevuje se obyejn v ervnu. Jest to obrovská Peziza,

svvm zjevem neobyejná a památná. Ze stední Evropy uvádí se posud jen málo

stanovisk.

P. ccronaria Jacq. (P. amplissima Fr., P. cximia Lév., P. geaster Rbh.,

P. Clissonii Rip.) jest jen plemeno ped., asto znan menší, ale vec. a výtr.

trochu vtší. Na podobných místech u sv. Ivana (Špaek), Buovice na Mo-

rav (Neuw,).

Podivnou Pezizu. snad píbnz. k r. Plicaria patící, nalezl jsem v beznu

1916 v botan. zahrad n;i kypré prsti pod Latanií ve skleníku. Apoth. 2—3 cm dl.

a \y2 cm ti., v mládí podlouhle cllipsoidické, pak podlouhle pohárkov., k dolejšku

zi'iž. (obkonické), zevn bílé a bradavit mrtnaté, s hymen, fialovým a také

s duž. lilákovou, k zemi pisedlé, s nezetelnou stopekou. \'ýtr. ellipt. 27—30,",

vecka jodem modrají. .Snad i exotického pvodu. Nechf zatím sluje P. lUacca

sp, n.

Otidea Pers. Ouško.

Apothecie velké, kolmé, lysé, obyejn žlutých nebo hndav
žlutých barev, stranou podél až k basi rozdlené, se svinutými okra-

ji, asto krátce stopkaté. \'ecka válcovitá, s 8 jednoadými výtrusy.

\'ýtrusy elliptiné, hladké, obyejn s 2 malými tlísky. Vecka jo-

dem nanmoze nemodrají. Parafysy nkdy na konci hákovit zahnuté.

Rehm uvádí pro Evropu 7 druh. Vtšinou jsou si podobny, rostou hlavn

pozd v lét a na podzim v lesích v mechatinách a vlhké tráv, obyejn po-

spolit, nkdy i trsnat.

O. leporina Batsch 1783 (sub. i^ez.j. O. zajeí. Apoth. 2—4 ctii

vys. a 1—3 cm š., uchovit podél rozíslé, podlouhle ellipt., se svi-

nutými okr., oranžové, mas. kožovité, kratice stopkaté (na stopce
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bíle plstnaté), na hymen, rezav žluté, asto v trsech. Paraf. tence

nitov., hinkov., na konci málo ztliištlé a hákovit zahnuté. Výtr.

ellipt., s 2 tl., 12— 15 fi-

V mechu a lišejnících ncho i ve vesovinách v Icsicli na podzim velmi

rozši, houba a na první pohled nápadná.

O. onotica Pers. 1796. O. kornoutové. Apoth. konioutovité, na-

hoe nejširší, dol v stopku zúž., stranou až k l)asi rozíslé, zevn

jasn žlut krémové, více mén erven nabíhající, na hymeníu

Obr.. 160. Pustularia macrocalyx Riess., znan zmenš.

skoro oranžové a vžtly ccrvcn iiabcJtlc. \\vtr. ellipt., s 2 tl., 10— 14

.«. Paraf. jako u ped.
V hájích u Kosoe v záí 1920 sbíral p. />. Fcchtner.

O. cocliíeata P. 17O3 (sub. Pez.). O. skehlovitc. Vtší než O. le-

porina, apoth. široce miskov., 3
—6 cm š., s okr. zprohýbanými a

dovnit svinut., zevyié svtle hndé, pak temn hndé, na hymeniu

svtle hndé. Ostatn jako C). leporina. Výtr. o nco vtší, 18—20 /«.

Na podobných stanoviskách jako O, leporina, ale vzácn. U Tebon
v srpnu in]5 (Weinz.), Koso, Ccrnošice. Kdežto u obou ped. vyniká více barva

žlutá, zde vyniká barva hndá.

O. grandis l'ers. 1796. (i*ez. abietina var. Fr., O. abielína Puck.).

O. velké. Jest ped. velmi blízká, ale liší se barvou zevn i uvnit
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tciiinc Hiiibrov hndou, apoth. zevn celými Jinib nigosuími. Výtr.

J4
— 18 (I.

U Roliatoc v záí 1920 sbíral p. u. R. Maximovu. Jest rovnž veliká.

O. Reisiieri sp. 11. O. Rcisnerovo. Celkem O. leporina velikostí

i tvarem podobná, ale apoth. zevn bíle bradavit mrtnaté, na hy-

meniii oranžové žluté. Paraf. na konci slab ztluštlé, bud rovné

nebo v krátký zobánek povytažené. Výtr., 15
—20 ,», s 2 tl.

Na cest u smrkového lesa u Sinena v ervenci 1916 sbíral p. O. Reisner.

/-barvení liynienía jest nápadné. Povahou parafys náleží vlastn k O. auricula.

O. auricula Schff. Rehm. Hedw. 1883. O. horské. Apoth. velmi ve-

liké. 5
—8 cm šir. a dl., ušat svinuté, po stran až k basi rozislé,

kratice stopkaté, ztuha kožov. mas., zevn žlut okrové, lysé, na

hymeniu temn hndé. A^ec. 350
—400 X 15 /<, paraf. rovné, na konci

kyjovit ztluštlé, nahndlé. Výtr. tup zaoblen ellipt., iiphi hladké,

s I velkým centrálním tl., 2; ,".

Xa úpatí Belanských Alp pod Železnou branou (1000 m) v srpnu 1919 sbíral

p. dr. /. Vilhelm. Jest sice píbuz. násled., ale vtšími výtr., rozislými apoth.

rozdílná.

O. pleurota Phill. (sub. Pez.). O. šedohndé. Apoth. 2—4 cm vys.

a ši., jednotlivé, pisedlé (se sotva znatelnou stopkou), tupé vejité,

posléz široce niiskov.. se vzpímenými okr., na jedné stran vykro-

jené (ale nikoliv až k basiX dosti tlust mas., tmav šedohndé,
zevn mrtnat poprášené, prsvitné. \'ec. válcov., na temeni za-

oblená a zahnutá, s 8 jedno. výtr., jodem na konci mode se bar-

vící, dole krásné hndé. Paraf. sporé, tence nitkov., na konci sotva

ztluštlé a rovné. Výtr. ellipt., drsné, s 2 tl.. 15
—20 /*.

Na zemi v mladém borovém lese u Mnichovic, v ervenci 1918. Sbírána

posud jen v Anglii a Švýcarech. Celkem se ani Otideám nepodobá a jsem

pesvden, že náleží spíše k r. Plicaria.

Sepultaria Cooke. Podsemka. Obr. 162.

Apothecie velké, kulaté, v zemi ponoené, zevn vlásenité, na

temeni posléz hrubými cípy se otvírající. Vecka válcovitá, s 8 jed-

no. výtrusy, jodem modrající. \'ýtrusy široce elliptiné, s i vel-

kým, centrálním tlískem. — Pouze 3 druhy, málo od sebe odchylné,

vždy v písité pd.
S. arenosa Fuck. (sub. Humaria). (Lachnea arén. Sace). P. pí-

sená. Apoth. obyejn ve vtším potu pohromad, skoro celé v ze-

mi ponoené, jen cípatým temenem posléz nad zemi vynikající, ku-

lovité, I—3 cm v pr.. mas. (asi 1V2 mm), zevn hndé a hnd vlá-

senité, na hymeniu uvnit bílé, dlouho uzavené, pak trojhrannými
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nkolika cípy se i)í\írajicí. \'ec. dlouze válcov., zaoblená, s S jed-

nor. xýtr.. paraf. nilovilé, na konci zvolna zthištlé, 5 i*- ti. \'Ýtr.

široce tup ellipt., s 1 velik'ým centrálním tl.. 27
—30 ,«.

\' pi-éité zemi v lesích vzácn. U Domažlic sbíral p. u. '. Melzer,

n Lotmis 11 Slaného v sri)nii i()i8 >l)iral p. . O. Rcisner. — Udává se v Evrop
všude vzácn, snad proto, že jest v zemi ukryta.

Sarcoscypha Vv. Ohnivec.

Apothecie veliké, asto \- houfech. kalicho\ite nebo džbánkovité,

posléz rozložen niiskoxité. s kratší, v zemi zapuštnou stopkou,

zevn plstiiatc. tlust masit. Parafysy nitovit, jednodtich, nahoe

( )br. 162. Sepultaria arenosa l'nck., \ pir. vel, zvtš. výtr.

tuberosa Hdw,, v pir. vel., zvétš. výtr.

Sclerotinia

ztluštl. Výtrusy elliptin, hladké, bezbar\'é. jednoadé, s i neb

\íce tlisky.
\ eliké, nádhern erven zbarvené druh> (vyjma S. melast.), v i.vrop

ixaize J známé. Rostou na zetlelém díví nebo i na zemi.

S. hyemalis Uernst. [841. (i'ez. protracta Vr., Sclerotinia baccata

Fuck.). O. rjiinní. .\poth. ve svazekách po 3
— 10 z podsanního,

vytrvalclio, erného sclcrotia vyrstající, s tenkou (2 mm) a tllouhou

(I—3 cm), blavou: a jako povrch íšky (iloticc chlupatou st. íška

nálevkov., nejprv ellipt., i

—2 cm v ])r., v sto])ku stáž., posléz •cípat

klaná, na h}'meniu šarlatov ervená. Paraf. nitov., vtvit, na konci

/.tluštlé. Aýtr. ])odlouhle vetenov., ale na koncích zaoblené, 53
velkými a nkolika menšími tl., hladké, bezbarvé, 60—70 (t.
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v zim až do bezna na trouchnivých paezech nebo i ze zem (zde patrnC-

z koen) v listnatých hájích. Jest to nádlierná houba, je-li íška rozeklána

v cipy, podo1)á se h<niha z daleka ervenému kvtn. Sv. Prokop, Radotín, Cerno-

šice, Karlštejn, Roblín, Jince (Trapl), Mednik n. S. íK), Štp. Pívoz n. L. (K).

ílvzda. Kivá na Bev (Dušánek).

S. aestiva sp. n. O. letní. Apoth. V-i— i cm v pr.. pohárkov., v krát-

kou stopku stáž., zevn blavé. l)ílými chlupy plstnaté, jež tvoí na

ckr. vnec dosti dlouhých brv, na hymeniu ohniv ervené (trochu

do oranžova). Vec. válcov., uatá, 12— 15 ,« ti., s 8 jedno. výtr.,

paraf. velmi hojn, na konci kyJDvit ztluštl a oranžov, jodem

zelené. \'\'tr. králce, tlustí-, .caohlcii cííi\pt., hladké, s 2 velibými tl.,

25—30 ."•

V pisku n Žchusic mezi Folylrichum piliteruni. v ervenci 1920 sbíral

p. u, R. Maximovi. Po 3—6 v skupinách. Od ped., jíž jest píbuz., Uší se

krátkou stopkou, výtrusy a letnín' se objevováním.

S. coccinea Scop. ^yyz. (Pez. epidendra Bull., Plectania coc. Fuck.,

].achnea austriaca Sace). O. šarlatový. Apoth. nejprv neprav, ku-

lov., pak miskovité rozev., asto zprohýban a trhané, kehce mas.,

zevn bledav, 2—5 cm v ])r., dlouze bíle chlupat, z' krátkou tlustou

stopku stáž., na h}"meniu iiádíwni ruinikové ervené. Vec. vál-

cov., zoablená, 400—^00X15,". paraf. nitovit (2 /'\ nahoe málo

ztluštl, s ervenou šávou, \\vtr. jedno.. hladké, elhpt. podlouhlé,

s 2 tl. v pólech, 30
—40 .».

Xa v zemi ukrytých zetlelých vtévkách listn. strom v zim v lesích

litn. a v sadech dosti vzácn. Nádherná houba, jež svou záící ervení ve snhu

každému musí býti nápadnou. Les v Kri. Radotín, Karlštejn. R 10 13 velmi

hojn v Rieíjrových sadech v únoru a beznu,

S, melastoma Sow. 1796. ( Pez. crenulata Fuck.. Pez. atrorufa

Grev.). O. erný. Apoth. obyejn po nkolika pohromad, bako-

vit až i hluboce miskov., asto lalon.. na okr. drahné vrouhkov. a

rezavé erveným práškem lemované, erné, na povrchu mkce plst-

naté, ale na basi dlouze ern chlupaté. 1
—

3 cm šir.. na basi v krát-

kou, v zemi ukrytou stopku stáž., na hymeniu erné. \''ec. dlouze

válcov., tupá. 300—400X12 /», paraf. tenké (12 /m. hojné, nahoe

sotva ztlu.štl, s hndavým obsahem. Výtr. hladké, ellipt., bez tél..

20—25 II.

Na zetlelých vtvikách, listí a jehlií v lesích vzácn. U Jílového

v kvtnu 1914.

Lachnea Fr. Koswatka.

Apothecie nejprv kulovité, ale brzo misikovit rozložen, bez-

stopen pisedlé, jednotliv nebo v houfech, obyejn menší (4 až

10 mm), zevn chlupaté a asto na okraji brvité. Vecka válcovitá,
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s 8 jedno. výtrusy, jodem iiemodrajíci. Výtrusy hladké, elliptiné,

bezbarvé, s i—2 tlísky nebo bez tlísek. Parafysy jedmoduché, na

konci kyjovit ztluštlé, tupé, lánkované.

Veliký rod o etných dru/^ich (pes 50) na rzném sail)stratu celý rok

rostoucích. Mnohé v. nich jsou velmi obyejné a význané (I.. hirta, hemisphae-

rica). Drobounké, jen málo millimetr dosahujicí druhy tuto neuvádím.

L. scutellata L. (sub. i'ez.) 1775. (Octospora se. Fuck., llumaria

se. Fuck., Ciliaria se. Boud., Flvella cil. Scháff.). K. štitovitá.

Apoth. 0'5
—

1 cm v pr., m;iskov., pak rovn rozlož, tere )vité, tlust

mas., pisedlé, jednotlivé nebo po 2—3 pohromad, zevn tuhými,

dlouhými, hnd tmavými, zvlá.št okraj vnícími šttinami posá-

zené, na hymeniu ()liiiri' ruDilkovc. Vec. dlouze válcov., uatá,

300 X 18 //, paraf. jednoduché, nahoe kyjovit a ervené, 3 f.i
ti.

Výtr. ellipt., hladké, bezbarvé, s 2 tl. v pólech, i(S—24 //.

Celé léto a podzim na zetleKxh. vllikých paezech, na trouchnivých vtvi-

kách ve vlhkých koutech, zvlášt v mokadlech lesních a u lesních potk
všude hojná a podt bou i zbarvením na první pohled poznatelná. E^i rozmakání

voní líbezn violkami. Na olšovém paezu u Všenor na podzim 1021 sbíral jsem

formu fvar. alnea m.) s .apoth. menšími (4—6 mm) s hymen, temn nachovým,

na okr. s i—2 mm dl. hndými brvami, lánkovanými, špiatými, 20—25 fi ti.,

Vec. pomrn krátká, tupá (120—^150 — 12— 15 „ ). Tarai. na konci ztluštlé,

hojné. \ ytr. kulovit ellipt., hrub bradavité, bez tl. 20—24 /' — L. hirta

Schum. jest dle mého mínní tentýž druh, rostoucí na vlhké zemi. asto jsem

našel ob vedle sebe, sestoupily se díví na zemi.

L. Gintlii sp. n. K. Ginthn^a. Apotli. i—2 cm z' /r. i., terovit

roztož., jednotlivé, pravid. okrouhlé, na hymeniu nádhern ohnivé

ervené, zevn dlouhými, hndými, jednoduše lánkovanými chlupy

posázené, c. nicíib krajní jsou i cm dl., rovné, tuhé, štétinovité, tlu-

stostnné. V. tlust válcov., 250
—300 X 2~, f(, nahoe zaoblená, paraf.

hojn, nitov., na konci ervené a tlust kyjovit. Výtr. krátce za-

oblen ellipt.. skoro liladké, se srniým, neprhledným obsahem, bez

tl., 18—24 ,M.

Na polštácích jatrovek v lesích Ko/.mitálských (flora podhorská jako

v Šumav) v srpnu 192 1 sbíral p. Fr. Fcchtner. Na zetlelém smetí a vtvikách

smrkových u rybník Jevanských (10, 1921). Jest nádherná houba, již svou

velikostí od I., scutellata f.. a L. hirta .Schm. rozdílná. \'nuji ji dr. O. Gintlovi,

dííbrému Cechu a podporovateli mladých 1)otanik.

L. ignea sp. n. /\'. ohnivá. Apoth. dosti tlust mas., terovité,

okrouhlé, 3
—

5 mm v pr., ohnifvé oranžové (nikoliv rumlkové jako

u ]>ed.), na okr. velmi spoe krátkými bezbarvými chloupky posá-

zené, v stáí vbec lysé, také zevn jen v mládí spoe pýité, zevn

žloutkov bledé. Vec. dlouze válcov., 10 it ti., na temeni uatá, s 8
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jfdnor. výtr., JíkIciii /.IoiUikiulm. Taral. liojíK-. nitoxité, na konci

niírn kyjovit zllušlk'. \ vir. ellipi.. hcv.harx ú. hlat/kc, bc:: ti.,.

15
— iS //.

.\";i hláti- 11 r\l)iiika u /ilni>.ic v sri)nu lOio sl)ir;il n. u. I\. M'i.vi iiKnn.

Xciiiii/t- i)\ti se /.ádnoii '/náimm ^tiito/.dvána. Význaná jest zl»ar\cnini a

iillými clilt)npky na ukr. aixith.

L. Cliateri Siintli. C.ard. C"lir. \H/2. K . Cimtcvova. .Xpoth. zjevu

L. scutellata, ale hymen, tenine krvavé nachové, zevné cernohnédé,

trochu pyrite, na okr. hust krátkými, lánkovanými, tlustými, ie:l-

noduch'ými, luiédými chlupy ]>osázené. (>— 10 mm v ])r. \ ec. 200 až

250X14//. na konci uatá, i)araf. hojné, okrové cihlové, na konci

kyjovité. \ ýtr. skoro kulovité ellipt., husté ruj,íosní, 20—2^n.
W vllikni pisku u Žchušic (6, 1920, Maximovi). na bJát u potdka

n l\uuié lldry (sk J. K«ldovská), Apoth. menší než u l>. scutell. Jest to

(li)brv druh.

L. pseudotrechispora Schroter uSS ) (llumariella). /\. polabská.

Apoht. tlusté terov., 2—4 mm v pr., zevné jasné ervené a krátce-

:íliitohii(l iiikcr brrit (l)rvy 200 //), na h}-men. tcmnc šarlatov
ervené. Vec. 220 X it) //, na temeni uatá, paraf. pehojné, husté.

nitovité. vétvité. na konci kyjovité ztluštélé. syté oranžíivé. \'ýtr.

skoTo kulaté ellipt., husté siované, s obsahem zrnitým, 20 //.

Xa holé zemi v olabi u Xšetat v kvtnu 1020 sbíral p. Alb. Filár. Nád-
herná licnibika zl),irvením, daleko menší ;i krateji chlupatá ne/. L scutell.

L. hemisphaerica \\i--. i;S() (L. carniíilica Lm., Pez. hispida
Sow.. P. hii-suta llolms.). /\. polokulatá. Apoth. jednotlivé nebr,

v malNch skupinách, 1

—
3 cm v pr., ])isedlc, nejprv kulovité, jmk

poharkovité, rovné uaté, zevné temné hnédou, hustou plstí, dlou-

'hymi chlupy promíšenou pokryté, za sucha s okr. dovnit svinutým.
na hymeniu istc bilc, hladké. \'ec. dlouze válcov., 300—400 X 20 /'.

paraf. clánkov., jednoduché, hojné, na konci velice kyjovité ztlu-

stelé. 3 u il. \-ýt,-. široce tupé ellipt.. útlie spoe bradavc.. s 2 tél.

y pólech. 20—26 fi. Vec. jodem žloutnou.
Xa zemi písité 1 lesním humusu v lesích všeho druhu v let všude dost;

rozšíený, vehkosti í zbarvením zevn hndým, ale na hymen, hílým lehce
poznatclný druh. liymenium i)i rozmáení jest slizké.

L. gresaria Uehm. ,(sul). Ilum. i8();j). (I>ez. brunnea Cooke.)
/\. hroiiiafhiá. Úpln podob. ped., ale nniohcni menši (2—^ mm
v pr.) a ve velikém množství luisté pohrouiadé. tlusté úzce miskov..
zevn a na (.kr. dlouze kaštanov chlupaté, na hymen, blošedavá.

Na vlhké zemi y ksích, travou zarostlých, na stnách struh a cest od srpna
do zimy pokrývá nkdy veliké plochy. V,šudc obecná.
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L. livida Scluiin. ( Tc/.. liv.) riant. Sáli. 422. K . hUá. Ajioili. 3
—8

mm \- ]M-.. praviti, okmuhl, terovit a tlust masit sklen., v mládl

lirxitym valem olxlané, zevn tuhými, špiatými, lánkiov., tmavo-

hndými šttinkami hojn posázené (300 X 20 /), na hymeniu mlé-

n l)ilé, bezstóp. pisedlé. \ ec. tup uatá, s 8 jednor. výtr. l'araf.

nitov., nahoe znan ztluštlé. velmi li^jné. Výtr. široce, ikrátce,

zaoblen ellipt., s i centra), tl. a nkolika drobnými, 20—26 u.

\ ec. 300 X 20 /<.

-Xa vllikóin starém nilviikéni kolu n Zbirova v sri)mi t02t ^liiral p. .-//'\

Pilát. Jednotliv ncI)o po 2 v trsu. Jodem nemodrá.

L. cilíata sp. n. K. hri'itá. Apoth. záh\1 terovit rozlož., okrouhlé,

'—8 mm v pr., ])isedlé, zevn i uvnit bíle, lyse, na okr. s dloii-

hýini (pes 1 mm), nnniýiiii. bílými, oddálciiýiiii, bmuiu. \ ec. vál-

covitá, tupá, 100—no X 6—8 //, jodem hndá, s 8 \- pedu (houad
sestavenými výtr. \'ýtr. podlouhle ellipt., hladké, be-^ tl., ]>() vy-

])adnuti záh}- pehrádkím se dlící, 12— 14 //. Paraf. daLeko hojnjší

než vec, tenince vláskov. (.sotva /<2 fi), jednod., na konci neztlu-

štlé. pehusté.
\a borových jelilicicli nuvi mechem starých lior u .StruhaiX)va v záí

1019. Nápa(hiá -; dlouliými brvami na okr. I*eziza. Podivná tato lioubika vlastn

k r. í-aclinea ani nepatí, postavil jsem ji prozatím sem k vli dlouliým brvám

na okr. apoth. Náleží spíše k Heloliím, asi poblíž r. Pezizella a pedstavuje jist

r:ový rod (CiMatiila m.).

Otidella .Schr(iter. Ušiko.

.\pothecie dosti veliké, masité, miskovité. ])ra\'id'eliié, ze\'n

chlu])até, ale na okraji nebrvité, pisedlé, na h)'meniu erné. Veck.i

dlouze válcovitá, parafysy jednoduché, nahoe má^) ztluštlé. \'ý-

trusy 8 jednoadé, dokonale kulaté, hladké, bezbarvé, bez tlísek.

Pouze 2 druh}', jarní, na lesním humusu nebo na ]>aezech ro-

stoucí (O. melaena Fr.).

O. nigrella Ters. 1801. ( I 'seudo])lectania n. Fuck.'). I', erné.

.\])oth. bezstopen pi.sedlé, nej])rv kulov., pak inlskoidté, 1
—2 ciu

v i)r., éeriié, na ])o\rclni tlustostraiými chlupy ])lstnaté. Hymen,

nejprv leskle erné, ])ak matn erné. \ ec. dlouze a izce (200 až

300 X i2/t) válcov., nahoe zaoblená, paraf. nitovité, 3 /' ti., na

konci málo ztluštlé a hndé. \''ýtr. kulaté, hladké, l)ezbar\'é, 10 až

\'ýznaná, asn jarní honba, na jehlií v smrinách na teplých, výslnn-

iiých, suchých místech, \ž(ly pospolit a asto v trsech. .Mnichovice, íany,
.Sázava, evnice, Strašíce, Zliirov, Píbram, Dobichovice, Jilovišt, Davlc,

.•i!i>ánský Pívoz (K). Domažlice (Miz). Kivoklát (Wciss), Tebo (W), Písek.
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Ascobolus Pers. Hovnik.

Apoihecie voskavité, i)isedlc, tlust masité, nejprv kulovité,

pak rovn uaté, hymenium vyniklými vecky ern tekované, ne-

hrvité. \'ecka víkem se otvírajíci, se 4—8 dvouadými výtrusy.

\'ýtrusy elliptiné, nejprv fialové, pak temn hndé, rosolem oba-

lené. Parafysy nitovité, v rosolu uložené.

Drobné lioubiky, sotva kdv 10 mm dosahující, lilavn na výkalech rz-

ných zvírat houfn se objevující. Rod tento náleží do eledi Ascobolaceae, ob-

sahující 8 rzných rod, ale vesms s druhy drobnými.

A. stercorarius lUill. 1787 (sub. Pez.). //. obecný. (líelvella fime-

taria Scop.). Apoth. v tlupách pisedlé, nejprv kulovit zavené,

pak rovn uaté, pak miskovit vyhlubené, celokrajné nebo malounko

zoubkaté, olivov nažloutlé, na hymeniu erné tekované, 5
— to mm

v pr., voskovité, zevn trochu pýité. \'ec. zralá nad povrch hy-

menia vyniklá (odtud tekováni), s 2 adami výtr., výtr. ellipt., po-

dél árkov., nejprv bledé, pak fialové, posléz temn hndé, 21—30 /<.

J*araf. tenince nitkov., nahoe neztluštlé, v žlutém rosolu uložené.

Vec. barvi se jodem hnd.
Na kravincích v let po deštích všude obecný druh.

R ) Helvellaceae ChrapáiwHé

Plodnice netvoi misk\', nýbrž kolmé, kyjovité, stopkaté, id-

eji lx>chníkovité nebo lupenité útvary, asto kloboukatým houbám

podobné (Morchella). v ten a klobouk rozlišené. Hymenium po-

vleká bud celou plodnici na zevní stran nebo jen nkterou ást,

oste oddlenou (kyj. klobouk). \'ecka protáhle vakovitá, s 8 vý-

trusy.

Oddlení toto rozdluje se na eledi následující: i. Rhisineae

(Psilopezia, Rhizina, Si)haerosoma), 2. Geoglosseae (Mitrula, Mi-

croglossum, Geoglossum, Spathularia, T.eotia, Cudoniella, Cudonia,

Vibrissea), 3. Helvelleae (Helvella, Gyromitra, Verpa, Morchella).

Psilopezia Berk. Bochníek.

Plodnice okrouhlá, malá, masitá, hned od mládí bochnikovit

vyklenutá, pisedlá, ale nestopkatá. Hymenium povléká celou vrchní

stranu. \ ecká válcovitá, víkem se otvírající, s 8 jednoadými vý-

trusy, jodem hndnoucí. Parafysy nitovité, jednoduché, nahoe ne-

ztluštlé. V<-trusy elliptiné, hladké, bezbarvé, s i
—2 tlísky.

Pouze 2—3 druhy, dosti si podobné, nápadn terovité apothecie Pezizaceí

pipomínající, jenže plodnice není ani v mládí pohárkovitá nebo iniskovitá.
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Ps. bohemica sp. n. D. csL-ý. Plodn. od poátku bochnikovit

sklen., tlust mas., 5
— 12 mm v ])r., okrouhlá, jednotliv nebO' po

2—3 v trsu, na okr. vroubkovaná a na spod trochu asnat stáž.,

pisedlá, lysá, šed okrová. \'ec. dlouze válcov. (250
—300 X 15 ^),

nahoe zúžen zaoblená a 7'ílcciii s.' oivírajcí, jode-r, síjn hnd-

noucí. Parat, hojné, jednod., 3
—

3 //, nahoe mírn kyjovit ztlu-

štlé. Výtr. j-edno., krátce, široce, zaoblen ellipt., bezbarvé, hladké,

s 2 tl. v pólech, 15
—18

/-/.

Na zctlelých vtvikách (luhových v k-snim muálc u Mirošovic (Mnich.),

v ^rpnu 1921. Jest blízce pibuz. Ps. aurantiaca ("lill. ( l'"raiicie) a Ps. flavichi.

B. C. (.Amerika). Dlá dujein úpln njaké Pezizy.

Rhizina 1>. Koenka. ( )hr. 163.

Plod nice lupení tá, na

spodu nkolika koínkovi-

tými vlákny k zemi pipev-

nná, nejprv kukjvitá, pak

rozložená, dosti široká, ze-

vn hymeniem hladkým po-

vleená. Vecka válcovitá,

s 8 jednoadými výtrusy.

Výtrusy poouhle vete-

novité, bezbarvé, na obou

koncích pišpiatlé. Para-

fysy nitovité, na konci

ztluátlé a barevné. — S jediným druhem.

Rh. inflata Scháff. (sub. l'dvella) 1770. (Kb. undulata í^^r., Ilelv.

acaulis Pers., Pez. rhizophora W ., Octospora rhiz. l!ed\v.)./\. nad-

miitá. Plodn. nejprve kulov., ])ak zevn rozlož., 3
— 10 cm v pr., až

4 mm t!., na j>ovrchu matným, kaštanovým hymeniem potažená, ale

kolem bílým pásem lemovaná, vespod žlutobílá, s bílými koéno-

vitýml provázky, jimiž jest k zemi upevnna. Vec. válcov., za-

oblená, 250 X 12 //, paraf. nitov., jednoduché, nelánkov., na konci

mírn ztluštlé. 3 ti ti. Výtr. vetenov., na ol>ou koncích zašpia-

tné, s I—4 tl., nestejn veHkými. 36
—40 //.

V starých, vlhkých, jehlin. lesích na písitých holinách, ale zvlášt ráda

na milíích a sp'áleništích, hlavn v podhií a horách roz.šíená. evnice, Dobi-

chovice, Vídrholec u Jircn, koU-in Kokoíina, '!7cbo (\'V), Hoíce (Bu.), Chru-

dim (Kdr.), Strašíce, i'a(lrf, ("ckanice, Písek, Šumava. Krkonošv, Rudohoí,

Chotbo.

Olir. 1Ó3. Rhizina inflata Schtf.

zvtš. vvtr
zmens.,
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Myccliuni prý (Ihirtig) parasitiije na mladých konitcrách, jež nii. Pak

z kry vyrstají bila vlákna, ncsouci dvoubunné konidic. Jest to tedy lesním

kulturám nebezpená houba.

Sphaerosoma T\.i()t7,sch. Cuntelka.

riodnice hlizkovitá. lalonat labyrintická. na celém povrchu

hynienieni povleená, na basi vlášenim opatená. Vaeka podlouhle

vakovitá, s 8 kulatými, bradavitými výtrusy. Parafysy lánkované,

jednoduché, na konci velice siln kyjovit ztluštlé a vecka pesa-

hující.
— i'ouze 2 druhy.

Obr. 164. Mitrula phalloides Bull., málo zmenš.

F. fragile Tie^se, Pringsh. Jhrb. lí). C. kehká. Tllízky nepravid.

kulov., I
—2 cm v pr., hndé, skoro malin podobné, posléz velmi

kehké. \'ýtr. ernohndé, hrub bradav.. kulaté, 20
jli.

\ bukových lesích ve vlhkém listí opadalém nejvýš vzácn. Hesse ji sbíral

v buinách u Marburgu. Já ji sbírá! r. 1900 v hojnosti v srpnu pod ertov.

jezerem v 5>umavé v staré buin mezi naneseným, opadaným listím.

Mitrula Pers. opulka. Obr. 164.

Plodnice kyjf»vité, tence stopkaté, živ žlut zbarvené nebo i do

hndá, plodná ást oste od stopky oddlená. Xecka podlouhle k\-

jovitá, s 8 dvouadými, vetenovitými nebo jehlicovitými, nejprv
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jeclnolHinnynii, l)e/.l)ar\ ýnii \'ýtrnsy. I'arat}sy nit()\'itL-, na 'konci

sotva ztluštlé. l)arevné.

Celkem f, druh, rostor.cicli na mechách, listi, jehlií, asto tMn ve vod.
Nkteré na mechách parasitují.

M. phalloides lUill. ijcSij (snli. Clav.j. (AI. ]>alncl. isa l-"i-.. Leotia

Ludwio^ii Dicks., I.. ulií^^inosa (irev., ITelvella laricina \'ill.). C. bu-

Í7 //;/(/. Plodn. 2—S cm \ys., plodní i)alice kyJDvitá až hruškuvitú,

více mén tui) lalonatá a jamkovitá, od íítopky oste odlišená, .iloti

ková, matná, vodnat mas., t
—2^ cm dl. a 1 cm ti. Stopka pr-

svitn bílá, 2—4 mm ti., ronrkovitá. \'ecka kyjoxitá, na temeni

trochu jodem modrající ( 1 20 X 8 /O, se sporými, nitov. (2 /< ) parat.

\ ýtr. šikmo jednoadc, árkov. vetenov., tupé, nkdy zakiv., he/

tl., 12—18 //.

V lesních moálech n;i zctlivajicích listech, jehlií ncho mezi mechem v/.dy

v houfech pohromad, wlmi iddedná a nápadná houbika, od kvtna do srpna

po celých Cechách ri>zšiená. \ ídrholec u Jiren, Habr, íany, 'I eboii, Pisek.

Hluboká. Jind. Hradec (N), Vrané. Bilichov, Rudohoí, .Šumava, na Krkono-

-ších v rašeliništích formaní hoidia (K). — l-schlá i)ri rozmakání voni violkami.

M. cucullata l^atsch 1789. (Clav. ferru^inea Soav., M. Heyderi

Pers., M. Abietis Fr.). C. jcíiíiná. Plodn. t—5 mm dl. oranžov

žlutavá, vejit podlouhlá neb i yáloov., oste od 1
—2 cm dl., tuhé,

tvrdé, kivolaké. temn Imdé stopky oddlená. Base stopky s dl.

rezaxými vlásk}-. Stopka vyríistá ]iímo z jehlice smrkové. \'ec.

podloidde vakovitá Í60 X O//), s 8 nahloucenými \ýtr., paraf. tv^ninké.

jednod., 2 // ti. Jod barví tem. v. Výtr. árkov., na obou koncích

zašpiatné, s 2 malými tl. \- rozích, asto zahnuté. 14
—

r/ /;.

iNa opadalém jehlií smrko\éni v mladých smrinách, vždy pospolit, ale

dosti "ídce. Malinká. j)i;divná houbika, v let. Mnichovict'. Jevany, Onílejov,

Sázava, Strašíce, Jmdr. lir.-idec (Neuw.). — Na jehlicích modínových u Ja-

blonce n. N. sbíral p. prof. Neuwirth varietu (v. globosa m.) s plodným kyjem

iipln kulatým, stopkou tuhou, kaštanovou, jen asi i .-m dl. Xcunl/.e být M-

sphaerccephala lires. (také ni modín.), nebo tato má výtr. válcov., tuiié, ( —7,"

tlusté.

Geoglossum Pers. Jasourek. Obr. 1O5.

I'lodnice kyjovitá, nezeteln od stopky oddlená, smákla.

\^ecka vakovitá, na temeni jodem modravá, s 8 soubžn ulo-že-

iiými výtrusy. Výtrusy dlouze tyinkovité, pínými jiehrádkami

vícekráte dlené, hndé. Parafysy hojné, nito\'ilé. hojn lánkované.

Ze stední Ivvropy uvádí se 8 druhu. Od rodu toho se nyní oddluje

r. Microglossitm s druhy .Ni. viride l^ers. a M. atropurpureum ]>atsch, jež

také v Cechách jsou domovem.
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G. ophioRlossoides 1.. (sub. Clav.) 17O3. J. erný. IModn. jeilnot-

!i\ O \' niecliu a tráv. 2—() cm dl.. j)íniá. nkdy ohnutá, erná, tro-

chu lesklá, smákla, erná, v oblou, tuhou, elast. stopku zvolna zúž..

I
—2 mm . a asi 1 cm sir., trochu svraskalá, na konci tupá. Vec.

ixnllouhle vakovitá, tupá, s 8 árkov., dol zašpiatlými, na konci

vaku soubžn uloženými, temn hndými, osmibunnými výtr.,

00—90 X 7 //. Parat, nitov. a hojn pehrádkov.. kulatou bukou
ukonen, nad vec. obloukovitými konci sklonné.

Na mccliatých lesních lukách dosti v/cácvi, v srpnu, zái. \'csiny, jkkI

Ondejovem u silnice do Mnichov, {u kiže), Rohatec (Maxim.).

Obr. 165. Geoglossum ophioglossoides L. v pir. vel.

G. hirsutum l'ers. 1797. ./. chlupatý. Plodn. kyjovitá, 3
—

7 cm dl.

až I cm š., criíá, se stopkou hrub hust chlupatou. Plodní ást

I
—2 cm dl.. smákla, na konci s bledoai bradavkou, krátce, hrub,

oste šttinatá. Duž. stopky uvnit hndá, deovitá. \'ec. kyjo-

vitá, výtr. tyinkov., s 10—ló pehrádkami, hnd. 100—200X5 ^^

7 u. Paraf. hojné, tence nitov.. lánkov., na konci hákovit za-

hnuté. Šttiny mezi paraf. pedlouhé, tlustostnné. temn hndé, ne-

lánkov.

Na moálových lesnich lukách v srpnu a zái ídce, vždy v houfech. Pod

Ondejovem, u Strašíc, Padrt, Uožmítála, Šumava, Tebo.
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Microglossum Gill. Pasoubek.

Zjevem i znaky rodovými s r. Geog-lossum shodný, ale vý-

trusy dpotem 8, dvouadé) vetenovité nebo elliptiné, rovné nebo

zahnuté, jednobunné, te])rv pozdji pehrádikami 2—4 rozdlené.

bezbarvé.

M. viride Pers. (sub. Geogl.), (Clavaria viridis Fuckel, Alitrula vi-

ridis Karst., Cdav. serpentina MiilL, Leotia g-eo0ossoides Cda).

P. celený. Plodn. obyejn v trsech, pímá, až 4 cm vys., mas., s ky-

jem 3
—8 mm š., ja-

zykovitým, smakl>-TO

tupým, barvy olivov

zelené. Stopka zdéli

kyje, válcov., lepkav

šupinkatá. asi 2 mm
ti., nikoliv oste od-

dlená. Vec. válcov.

upá. 1 00 n dl. a ]0 í

š. \'ýtr. vetenovité.

asto zahnuté, s 3
—

4

velkými tl., 15
—

18/?

Parafysy nitov.. na-

hoe ztluštlé a ze-

lené. Jod barvi mo-

de vec.
Na vlhké lesni pd

Yzácn. Posud sbíral p.

prof. l'"r. euwirth u Kardašovy cice. Jist hojnjší, ale pehlížen. Píbuzný

M. alyopurpurcum Batsch má kyj ernolinédý až erný s krvavým odstínem.

SI) i rán byl ve Slezsku (^Schróter).

Spathularia Pers. Lopatika. Obr. 166.

l^lodnice lopatkovitá, stopkatá, masitá, plodní ást oste od

stopky oblé odlišená, smákla, okraji sbíhavá. Vecka kyjovitá, s 8

dlouhými, nitovitými, bezbarvými, nelánkovanými, soubžn ve

vecku uloženými výtrusy. Parafysy nitovité, na konci hákovité. —
Pouze 3, velmi si podobné druhy.

Sp. clavata Schaeft. 1774. (S. flavida Pers., Sp. flava i'ers., Sp.

crispa Cda, Elvella clav. Fl. D.). L. kyjovitá. Plodn. šavnat mas ,

2—4 cm| vys., plO'še smak^á, klínovitá, po oblé stopce zvolna okraji

sbíhavá, žlutá, hladká, zídka klaná. Vec. válcov., na konci ziáž..

Obr. 166. I. Spathularia clavata Sch., 2 Geoglos-
sum hirsutum Pers., v pir. vel., zvétš. výtr.
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])aral. hojné, nitnv.. rw/.\lveiK'. \ ýtr. nitnvité. jednol-mnné, s m.i-

Kmi tlisky olejnými. obalené slizem 50 X 3 /'.

\' tráv a vllikin mccliu v nilad.vcli ksicli jehlinatycli, zpravidla ve spo-

lenosti obecných ryzc, hlavn- na podzim, v celé zemi rozši, až do hor.

Leotia Hiil. Patyka. Obr. 167.

Plodnice rosolovit voskovitá, stopkatá, stopka stejnomrn vá'-

coyitá, plodni hoenni ást kulovitá, lalonatá, na okraji volná, skoro

kloboukovitá, zevn hymeniem i>ovleená. \'ec. válcovit kyjovitá.

s 8 dvouadými \\' trusy. Vý-

trusy podlouhle vetenovité.

bezbarvé, jednobunné, po-

zdji s I
—2 pehrádkami.

l^arafysy vidlené, nitovité.

zbarvené. — Pouze 3 druhy
v Evrop.

L. gelatinosa I lili. 1751

(Elvella lubrica Scop.). P. ro-

solovitá. Jednotliv, ale vždy

v mnohoetných houfech.

1 plodn. 2—5 cm vys.. stopka
Obr. 167. I. Leotia gelatinosa Hili., ^—2 cm ti., válcov., dutá.
2. L. atrovirens Pers., v pir. vel., ,, , , , ^. . v .

,

zvtš. výtr. žlutavá, bradavcite supmka-

tá. .slizká, í^elatinosní. Kl.

sklen., lalonatý, na okr. podvin.. hndav žlutý, 2—3 cm v ])r.,

hrub lalonat zprohýbaný. \'ec. vakov., s 8 výtr., parat, nitkov..

vtvité, na konci ztluštlé a lánkov.. hojné. \'ýtr. vetenov. válcov..

hladké, asto slab zakiv., s 6 olejnými tl., 20—22X 5 /*.

\" mecliat.vcli moálech lesních vzácn.U Habru ve sphagnetu každý rnk

v srpnu. evnice (K). 'i^clxi (W), Strašice, Jevany, J. Hradec (Xeuu.).

L. atrovirens Pers. 1798. P. ernozelená. Plodn. v tlupách neb

i trsech, pímá. 2—4 cm vys., kl. 8— 12 mm v ])r.. málo lalonatý,

tmav zelený, stopka s)nak'lá, tuhá, pevná, bledá, sotva s odstínem

zelenavým, hladká, s hlubokým lábkem uprosted. 3
—

5 mm ti.

\^ec. válcov.. zaoblená, paraf. nitov., pehusté. jen dole dlené, na

ko'nci neztluštlé. \'ýtr. protáhle vetenov.. nkdy zakiv., bezbarvé,

s nkolika tl. nel) i bez nich, 22 // db a 5 /< ti.

Na vlhké zemi v hájich. !)ezinách po trvalých deštích v let tu a tam.

U Mnichovic a Jevan asto, na ípu (Nov.), Karlštejn. Skoro vždy v množství

pohromad, ivelim praví, že jest velmi vzácná.
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L. unctuosa IJatsch. (sub. I^^lv.'). ( Fr. Syst. m. JI, 31). Menší ne>:

ped., celá liitá, kl. lalunatý, pudvin., asi (j mm š., iltit medový,

hladký. Stopka 2 cm dl., 2—3 mm ti., blcd pleov žlutavá, oblá,

tuhá, neslizká, roztruiišen zrnekatá. \'ec. 200 // dk, válcov., pa-

raf. tenince nitov.. vtvité, kuikov., na konci nezthi.štlé. \'ýtr.

válcov., s 4'
—

5 tk v ad, 25 //.

Mezi mccliem na mokrém l)ehu Zvánovického potuka n \ odríul v záí

i(>iy. .\ut!)r luiává druh tento ze deva v Nmecku, od té doby ji nikdo nesbirril.

Popis autorv s naší lioubou dosti se shoduje.

Cudoniella Sace Vodníka.

i'l(.dnice voskovit masitá, nejprv ri)vn tercovitá, pak kdoboti-

kovit sklenutá, ano i podviniutá, s centráhii, tenkou, rovnou stop-

kou na spodu. Vecka válcovitá, s 8 výtrusy v 1
—2 adách. Vý-

trusy válcovit protáhlé, asto zakivené, ttipé. l)ezbarvé, i
—2 l)ti-

nné, s tlísky nebo bez tchto. Taraf^sy nitovité. jednoduché neb

málo dlené, bezbarvé, nahoe málo ztluštlé.

Náleží sem asi 5 vlruh. cirobnych, rostoucích na zetlclycli vtvikách v les-

ních potocích pímo ve vod. Všechny jsou vzácné a málo známé.

C. aquatica Libert (sub. Leotia). (Cudonia ai|ti. Ouék). ]'. po-

toní. Plodn. vosikovit mas., ]irtlsvitná. bled pletová až naokrovUi,

5
— 12 mm v pr.. nejprv s okr. dolu zahnutým, pak ale rovn roz-

lož., uprosted jamkovit vmáklá, trochu s\'raskalá, lysá. Stopka
sotva delší pr. kl.. 1

—2 mm tk, mrtnatá, v ter zvolna rozšíená.

\ ecká xálcov., zaoblená, sporá med množstiim teuinkých, bezbar-

•r'v.7, jednod., nahoe sotz'a ztluštlýeh paraf., jež o'bsahují adti ma-

lých tl. \^vtr. 8. jednoadé, bezliarvé. bez tk.^ellipt.. 7
—

9 a.

Na zotlivajicích starých vtvikách a lodyhách ve vod ponoených v les-

niil potocích s istou, studenou vodou vzácn, pouze v kvtnu a ervnu. L' ^Ini-

chcvic ( if). k^t^a iQi?'. vždy ve velikém nuiož-tví pohromad. \' lesním po-

toce u jílovišt (24. kvtna lOio), na Závisti (dr. Fr. Novák, na zaátku ervna

Í919), ve Vidrholci u Jiren (v ervnu 1919).

C. rugosa sp. n. / '. vrásvtá. Plodn. i cm v pr., brzo rovn roz-

lož., pak klol;oukovit sklen., ale nepodvin.. medov hnd, na hy-

meniu hladké a matné, vespod hust oste a hrub žilnat rugosní.

Stopka asi 1 mm tk, sotva pokndnu kl. dosahující, pímo do suí)-

stratti vetknutá. \'ecka dlouze válcov., na konci stáž. a zde slab

jodem modrající, 150 X 4
—

5 //. Paraf. nitkovité, 1
—2 /< tk, nahoe

sotva ztluštlé. \'ýtr. jednoadé. podlouhle válcov., na pólech za-

oblené, obyejn tro::hu zakivené, jednobunné, bez tlísek, 23 až

26 //.
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J<.(iii< -tliv na /.ttklýcli vtvickácli v mokré strouze ve llvézcl, v dubnu

1920 í-birala pi. Ol}i'.i Zvinová. — Jest jist Cudonieila a nikoliv Hclotium.

ITiul) sitnatyni spodem kl. liši se od ped., ale i od C. acicularis Bul!., ktcri

také bývá hndavá.

Vibrissea Fr. Mihavka.

l^lodnice voskovit masitá, dlouze, tence stopkatá (ídce krátce

stopekatá), terovitá. ])ak sklenutá, na okr. jKulvinutá. /.e\n hy-

meniem potažená. Xýtrusy 8, soubžn ve vecku uložené, tenincc

tyinkovité. jednobunné, ]>ak lánk()\-ané, bezbarvé, s adou tlí-

sek. Tarafys}' bi)jnc, tenink, jednoduché nebo málo dlené.

Jsou to ])()divné houby, rostoucí pod vodou na starých vtév-

kách a díví, hlavn v potocích horských. Celkem 3 druhy, málo

známé.

V. truncoruin Alb. Schwein. 1805. (Leotia Clavus L'ers.). M. kme-

nová. Plodní apoth. tercovít sklen., hladké, 2—5 mm v ])r. er-

nohndé, na okr. trochu podvin., v 3
—

5 cm dl. a 2 mm ti., hlad-

kou, bílou, dutou stopku stáž. \'ec. válcov., 150
—200X5 /'. s 8

\ýtr. \\vtr. nitovité, nejiprv jednobunné, pak pehrádkované, až

200 /í dl. a I / ti. Paraf. trochu vtvité, bezbarvé, nahoe sotva

ztluštlé. hojné.

Na koenech úpln ponoena ve vod v trsech v Labi u .Spindelmúhle

v Krkonoších r. iQio sbíral p. dr. Dušánek. Mykologové ji udávají z Krkonf)š

ode dávna (Hirschberg, Melzergrund, \"elký rybník), pak také z Voges a Ty-

rolska.

V. pezizoides Lib. (iPhill. Rev. ^^en. \'ibr.). M. pisedlá. Plodn.

okovitá, 2—3 mm v pr., zevn kulov. sklen., voskov žlutK^m hy-

meniem potažená, vespod tmavošedá, kratikou stopkou pisedlá.

Vec. dlouze válcov., tupá, 2 // ti., dolu zvolna zten., paraf. teninké,

hojné, lánkov., na konci v nkolik ramen, palikou okonených roz-

dlené. \'ýtr. tenince vláskovíté, 250 X Yi /<, soubžn' uložené, pro-

hnuté obloukovít, bezbarvé, bez tl., jednobunné.
Na zetlelých ol.šových vtvikách ve vod studeného, istého potoka v hlu-

boké, stinné rokli u Jílovišt velmi hojn, v kvtnu iQig. — Posud sbírána jet*

jednou v Ardennách.

Helvel) a L. Chapá.

Velké houby letní nebo podzimní. Plodnice kolmá, stopkatá.

voskovit masitá, kehká, plodní ást tvoí plochý, volný, rzn
lalonatý, rovný nebo nestejn zprohýbaný. astO' dolii sehnutý klo-

bouk, zevn hymeniem potažený. Vecka válcovitá, s 8 jedno. vý-

trusy. Výtrus}' elliptiné. jednobunné, hladké, s 1 velkým, cen-
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trálním tlískem. I^arafysy nitovité, jednoduché, na konci ztluštlé a

obyejn zbarvené.

ReJim uvádí pro stední I*".vropn 15 druli, rostoucích na zemi vlhké v le-

sích, hájích, asto v mokadlech. Jedny jsou drobné, druhé dosti veliké (H.

crispa, H. nigra).

a) Stopka podél hrihicHtá a cbernatá.

H, crispa Scop. 1772. (II. nivea Schrad.). C7/. kadeavý. Plodn.

3
—

7 cm vys.. se síopkoii 2—3 cm ti., oblou, hUibokynii brázdami

zevn i uvnit proTvanou, I)ílou, kehkou. Kl. 2^^ cm š., kulov.

Obr. 168. Helvella lacunosa Afz., v pir. vel. Fot. .Maxímovi.

sklen., s okr. vohiým, tence lupenitý, rzn lalo-natý, liilý, kehký,
Vec. dlouze válcov. (300 X 15 /<), zaoblená, paraf. sporé, teninké

(3 /')> jednod.. nahoe ztluštlé. Výtr. zaoblen krátce ellipt., bez-

barvé, hladké, s i velikým tl. 17
—20 /t.

Na jílovité pu(i listn. i jehlin. les, zvlášt na podkladu vápenném v let

a na podzim dosti rozši., a nehojná. Radotín, Kr, Karlštejn, Roblin, Moiny,
Roudnice, Jirnj', Mnichovice. — \ stáí siln páchne aromaticky, .Sbírá se a jí.

H. pallescens Scháff. 1770. Icon. t. 332. Ch. bledý. Kl. bled ko-

zový, vespod útle pýitý, stopka sedává, zevn hojn žebernatá,

ale mén lakunosní, výtr. kidatjší, o nco menší. Ostatn jako ped.
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-C 7. r,;ivor :ir Ki^kuina sl)iral;; si. .1/. Mickin'á v íjnu u>i9. — L'vá(li

'J"\rt)lska, ale pochybuji, že jest lo samostatný druh.

H. lacunosa Afzel 1783. (()l)r. 168.) (11. Aliira Schaff.. II. numa-

cella Scii.. II. sulcata Wlld.) Lli. rýhovaný. Plodn. kolmá. 3
—O cm

vys.. kl. nejprv miskov.. 2—4 cm v pr.. pak ale dolu dvojlalon
sehnutý, uprosted sedlovit vykrojeivý, volný, na ixjvrchu rovný,

hladký, šedohndý a/, hndý. Stopka šedá. dvakrát delší kl., i cm.

ti., podl hluhoce rýhov. a oste žebernatá. \'ec. 400 X 13 /(.

válcov.. zaoblená, paraf. nitov.. velice hojn. 3 /< ti., jednod.. nahoe
mírn ztluštl. \'ýtr. jedno.. zaoblen krátce ellipt.. bezbarvé,

s-i velkým tl. uprosted. 15
—

17 n.

\ ic>ích. lilavn listnat. na holé '/cmi. ale

1 na paezech jednotliv, ne hojná, od kvtna do

podzima. Roblín, Chuchle. Slapy (Jel.). Rip (N,),

.\lnicht)vice. Žehušice. Rakovník (Fch), Klatovy

(\'r). Jind. Hradec (X). — Stará houba páchne

odporn slanekem. Xa travnatém pahorku u Mire-

šovic v kvtnu 1920 sbíral jsem ve vtším potu ve

spolenosti Orchis Morio var. tricuspidata Krombli-

Kl. erný, lalonat zprohýbaný a jamkovit mozko-

vitý, ve 3—4 rohaté cípv pnjtáhlý, 3—4 cm v pr..

na okr. trochu v t. srostlý, t. šedá, i
—2 cm ti.,

zdélí pr. kl. \'elmi dobe se shoduje s vyobrazením

Krombholzovým na tab. 21. — \'ar. cinerea Bresad.,

s plodn. malikou (jen 2 cm vys.), s kl. lalonat

mozkovit zprohýbaným, ernav šedjTn a zrnit

tekovaným, s t. hlubfjcc rýhovaným a žcbematým.

bez píek. Xa lesním moále v úvale pod dráhou

I! .Mirešovic v srpnu jQ2i.

H. nigra sp. n. Ch. erný. lUbr. ihíj.) \'e-

likost i tvar 11. cripsa. Celá plodn. jako uhel

erná, jen na sam basi t. trochu blavá. kl.

4
—

3 cm v pr., kulov. vejitý, veliee mozkovit lalonatý a drobné

hrbolkatý. dutý. na nkr. asto k t. pirostlý. T. 5
—8 cm vys.. upr(

-

sted I
— 1^2 cm ti., dohi znan ztluštlv, hluboce lakunosn rýhov.

a až do prosted jámovitý. \'ec. 300 a dl.. tupá. zaoblená, paraf.

hojn, na konci málo ztluštl. jednod. \'ýtr. krátce tup zaoblen.

s vel. tl., 17
—20 ii.

Xa vápenatých, kcrnatých stráních u Kosoc v íjnu 1919 sbíral p. Fr.

Fechtncr. Krásný a podivný druh. mimo ernou barvu lalonatým a hrbolatým

kl. od H. crispa rozdílný. Tím znan již pechází k r. Gyromitra.

H. Ouéletii Bres. 1882. (Obr. T70 ) (Fez. helvelloides Oul.)

Ch. Onéletv. Plodn. 2—3^ cm v pr.. po celý život miskovitá, jen

Obr. ibo. Helvella nigra
Vel., .slab zmenš , zvtš.

výtru-^y.
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pozdji sniaklá, na basi ledvinit vyknjjená, tence mas., zevn šed
blavá a hust zrnekat mrtnatá, na hymeniu ernohndá. T. zdélí

pr. kk, -;,

—
7 mm tk, ztuha elast., solidní, bledý, nahoe nahndlý,

podél hluboce tup cbernatý a rýhovaný, dole sotva ztluštlý. Vec.

velmi hojná, váloov., tup zaoblená, 300 X 15 ^. Výtr. krátce za-

oblen ellipt., s I velikým tl., 18—20
/.i.

Paraf. nahoíe mírn ztlu-

štlé, 6—8 II tk, hojné.

Obr. 170. Helvclla Quéletii Bres., v pir. vel. Fot. Maximovi.

Na pastvin v tráv u Rohožce v kvtnu 1920 ve velikém množství (R.

Maximovi). Posud udávána pouze z Tyrol a Francie. Na našich houbách se

ob polovice kl. dol vbec neohýbaji jsouce k sob piloženy.

b) Stopka nerýhovaná a nešehernatá.

H. elastica Bull. 1785. (Obr. 171.) ((H. all)ida Pers., H. fistulosa

Alb. Schw.) Ch. clastiný. Celá houba elast. m., barvy bled pleové,

t. 2—6 cm vys., 2— 10 mm tk, dutý, válcov., a^to smákly, dole

tlustší a nepravid. jamkov,, lysý, kehký. Kl. 2—4 cm v pr., ostrým

úhlem ve 2 laloky vykrojený, s laloky dol sehnutými a k t. 'pi-

loženými, hladký, tenký, ídce 3laloný, asto zprohýbaný. Vec.

dloiuze válcov., 15 ju tk, paraf. nitov., jednod., na konci málo ztluštlé.

Výtr. zaoblen ellipt., s velk. centrálním tl., 18—20
/li.
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Ve vllikýcli, jcliliCn. i listn. lesích od ervence do ijna dosti ídce. U Mni-

clit.vit asto, líahice (Zv), Karlštejn, Strašíce, Jílové, Kivoklát, Jind. Hradec.

' H. albipes Inickel (Sym. myc), ( H. bioolor Schulz.). C7;. bclo-

iioliý. Peil. \elmi podob., ale kl. na hyniLMiiu íindý, s t. tenkým

(3-
—

5 mm), Ninaklým, stejn tk, bledým, hnst sametov pýitým.
U Mniclidvic v/Ácn, 8, iQid, 1918.

— Tvádi se z nkolika stanovisk

z Nnuck.a, 1 r.incíe a 'J'yroI. Zdá se, že niykologové ji od ped. nerozeznává ji-

H. monachcila 1^-. Syst. Myc. Ik S. Cli. lalonatý. Kk 3
—6 cm

v pr., kiilo7'.. iikdy írojhoký (nikdy sedk)vitý), s okr. dolu sehnutým,

ruzn lalonaté a hrhu-

lat zproíiýbanýin, na

hymen iu kaštanov

iiudý, vespod a na t.

bílý. T. velmi dlou-

hý, oblý, Idadhý, du-

tý, asi 1 cm tk \'e'.-.

velmi dl. (250—300

X 10 /), s jednou a-
dou výtr. Paraf. vel-

mi hojné, 3— ,". na-

hoe kyjovit ztlušt-

l. \\vtr. tup ellipt.,

s centrál, velkým tl.,

17
— ig íi.

V lesicii u J ind.

Hradce sbíral p. prot. F,

Neuzvirtli. Utváením tmavohnd zbarveného klobouku liší se od H. elastica,

kt. má kl. ^(.(Uovitý, s rovn plochými, bledými polovikami.

H. Ephippium l^év. 1841. Cli. kalichový. Plodn. i—2 cm v pr., s kl.

mlce miskov., elast. ma-s.. tence lupeniým, na hymeniu ší'daz'é lui-

dým., zevn svtle sed hust j^lstuatým, po'zdji sedlovit vykroje-

ným, dvoiilalocným. T. asi 2 cm vys., i V2 mm tk, válcov., o:l dola

nahoru zten., hust šed chlupatý. \'ec. válcov., 300 X 12 /, para.

sporé, tenké (3 /<), jednod., nahoe mirn ztluštlé. \'ýtr. široce

ellipt., tup zaoblené, s i velikým centrálním tl., 15
— 18 /<.

Pospolit v listn. vlhkých lesích dosti ídce. Mnichovice (8, 1915), Radotín,

Roblín, (Jhlumec n. C. (R), Karlštejn, sv. Ivan, Jind. Hradec (N). Mouchnice

na Mf>rav f.S!.). Srovnej také podobnou Macropodia macropus.

H. aifinis sp. n. Ch. píbuzný. Ve všem podob, a ])il)uz. ped., ale

statnjší, vtší, stopka cernjši. tlustší (3
—6 mm), hojn jamkov. .i

brázditá, výtr. vtší, ellipt., 22—25 ju.

Obr. 171. i. Helvella elastíca Bull., 2. Morchella

hybrida Sow., slal é zmonš., zvtš. výtrusy.
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v habin nad Kekovým rybníkem u Mnicliovic, 9, 1918, Teba ješt

dále sledovati.

H. pezizoides Afzel 1783 (Fez. helvelloides Fr.). CJi. kustehko-

vitý. Plodn. okrouhle nmkovitá, sotva i mm ti., i—3 cm v pr., brzo

obma poiLovikami dol schnutá a nelalonaté, hrub husté Šedé

chlupatá, na hymeniu hladká a erná. Stopka 2—4 cm dl., i
—

3 mra

ti., dole trochu tlustší a hruli jamkov., tvrdá, tuhá, zevn ernou

korou obalená, uvnit mkce bíle houbovitá, zevn hust sametová.

Vec. dlouze válcov., paraf. jednod., tenké, nahoe mírn ztluštlé.

Výtr. široce zaoblen ellipt., s i velk. centr, tl., 15
—20 /í.

V hájích u sv. Prokopa sbíral v íjnu 1913 p. dr. Reichert. — Domnívám

se, že toto jest pravý druh Bresadolv a nikoliv H. atra Kón., kterou Schróter

ze Slezska uvádí, nebof naše houba nedlá laloky,

H. scrobiculata
sp. n. Ch. jainkovitý. Statná, velká, plstnatá,

s jamkov., tlustým* tenm. Kl. trvale miskov., 3
—

5 cm v pr., náhle

od t.oddlený, :;evu blošedaz>ý, útle pýitý, na hymeniu hladký,

hnédý. T. málo delší pr. kl., dutý, uprosted i cm ti., dole rozší-

ený, celý hlubokými podlouhlými jámami proniklý, šedý, husté

mkce plstnatý. Výtr. ellipt., s i velkým centrálním tl. a nkoilika

menšími po stranách, 28'—32 /<.

V listn. lesích u Rakovníka v ervenci 1919 sbíral p. Fr. Fechtner. Ne-

shoduje se ani s H. pezizoides Afz. ani s H. atra Kón, Tvoí pechod k druhm
první skupiny, jámy se ale na t. ješt nespojily v celé rýhy.

Gyromytra Fries. Uchá. Obr. 172.

Velké houby jarní. Plodnice krátce stopikatá, masitá, kehká.
Ten dutý, dole asto jámovit asnatý. Klobouk kulovitý, na okraji

volný nabo více mén s tenm srostlý, nepravideln lalonatý a

mozkovit zvlnný, více mén hndý. Hymenium povléká celý

povrch klobouku. Vecka válcovitá, tupá, parafysy nitovité, jedno-

duché, na konci kyjovit ztluštlé. Výtrusy jednoadé, široce za-

oblen ellíptiné, bezbarvé, s i centráním tlískem a nkolika men-

šími, anebo s 2 tlísky v pólech. Za živa všechny oste páchnou.

Ucháe objevují se pouze asn z jara (vyjma G. infula) na

vlhké zemi v lesích listnatých i jehlinatých, asto na pd písité
neb i na spáleništích. V nkterých krajinách jsou velmi hojné

(lesy Kivoklátské, Brdy, Polabí), jinde ale {y suchých polohách)
do'áti ídké. Jsou jedlé, ale musí se díve vroucí vodoui spaiti. Ne-

dovaené jsou nebezpené. R e h m uvádí pouze 7 druh ze st.

Evropy, ale domnívám se, že jsou nedostaten studovány.
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a) 'íc tlustý,- dutý, velké druhy.

Q. esculenta Pers. 1800 (sub. Helv.). V. jedlý. Kl. 3
—8 v ]>r..

kulov., mnohanásol)n mozkovit lalonatrý, dutý, na okr. k t. více

mén pirostlý, uvnit l)lavý. na hymeniu (zevn) kaštanov hndý.
T. ]

—
3 cm vys. a tolikéž ti., dutý, bííý, jemn mrtnatý, kehký, asto

nepravid. jámovit^'', neb i smákly. \'ec. 300 X 14 /<, paraf. vtvité,

nahoe zvolna ztluštlé a hndavé, velmi hojné. 4 // ti. Výtr. za-

oblen krátce ellipt.. s 2 tl. v pólech, 18—24 //.

V beznu a dubnu v písitých borech, ideji v listn. lesích, ale také

v smrinách po celycli Cechách rozšíena. Po spaení vroucí vodou jest jedlá.

Sbírá se všeobecn a také na trzích prodává.

Obr. 172. I. Morchella esculenta L., zvtš. vecka a parafys}', 2. Verpa bohe-
mica Krmbh., zvtš. vecko s 2 velkými výtr., 3. Gyromitra fastigiata Krmbh.,
zvtš. vecka s parafysami. v právo 2 zvtš výtr., 4. Gyr. gigas Krmbh.,

zvtš. vecka s parafysami a v levo zvtš. výtr.

Q, fastigiata Krombh. 1834. I\ sz'a.zitý. \^elikastí i podobou

ped. pílniz.. ale kl. mnohem hustji záhyby a hrbolky zdobený.

vždy ve 2—4 ostré rohy vybíhavý. kaštanov hndý, t. delší (zdélí

kl.), podél hluboce brázditý, asto ve 2—3 vtve rozdlený. Výtr.

znan vtší, ale také bez bradavic na pólech.
V teplých písitých borech v Polabí (Lysá, Neratovice, Kolín), odkudž

se pináší na Pražský trh ve velikém množství. Nepochybuji, že naše houba

souhlasí s Krombholzovou. Krombholz beztoho ml k popisu kusy z Pražského

trhu. Doklady obdržel jsem také z Úpice (St.), Píbrami; u Tebon je v písi-

tých borech hojná (Weinz.). G. Krombholzii Bezdk jest synonym, Bezdk ale

žádné diagnosy k obrazu nepipojuje.
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G. in fiala Cuniino 1805, kterou Krombholz udává také z Cecli (na spále-

ništích v buinách) jest dle všeho pochybný druh. Má míti kl. kaštanový, velmi

nadmutý, mlce a málo rýhovaný, t. rýhovaný, naervenalý. Na Pražském trhu

jsem nalezl podobné houbj' (jsou v bot, úst.), ale nem.ají ješt vec. dozralá.

G. Bubaci sp. n. Ch. Bubákv. Podobný G. esculenta, ale kl. menší

(3
—

5 cm), kulov. zvoncov., nepravící, mozkovít lalonatý, temn
kaštanov hndý, vespod pleové naržovlý, na okr. vždy volný.

T. 2—^krát delší kl., i—2 cm ti., bílý, asto žlábkem ve dvé rozd-

lený, dole hrub jamkov. Vec. hojná, delší než u G. escul. Paraf.

Obr. 173. Gyromitra gigas Krmbh., znan zmenš.

na konci znan palicovit ztluštlé, temn hndé. Výtr. podlouhle

elli.pt., s 2 tl. v pólech, 30
—

34 //..

V lesní strouze u Dobíše v kvtnu 1921 sbíral p. assist. Vikt. Jedlika.

Nemže býti spojována s G. esculenta, ncbof výtrusy jsou skoro válcovité a da-

leko vtší.

G. gigas Krombh. 1S34 (G. curtípes Fr.). Ch. obroz'ský. (Obr. 173.)

Kl. ku'()v., lu-liký {()
—

15 cm v pr.), svtle okrový, celým okrajem
ku krátkému (3

—
5 cm), tlustému, blavému, zprohýbanému, jemn

];'ýitému t. pirostlý. Výtr. podlouhle ellipt., s malou bradavkou

na poleeh, 30
—40 //, s jedním centrálním velkým tl. a nkolika

menšími. Paraf. nitov.,. velmi husté, na konci kyjovit ztluštlé,

5 /^ ti.
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Ve vlhkých, naninoze listnatých lesích asn na jae. V hájích okolí Praž-

ského všeobecn, také hojn na Pra/.skóm trhu. Barvou i velikosti ihned lehce

se od G. esculenta makroskopicky rozeznává.

G. Síispecta Krombchlz má prý míti také výtr. s bradavkou na pcjlech, ale

kl. jest temn kaštanov hndý a t. jamkov. brázditý s nádechem erveným.
Domnívám se, že (. suspecta vbec neexistuje a to, co pod tímto jménem popsal

Krombholz, jest obyejná G. esculenta s nar/.ovlým trenm, jak se také G.

esculenta nezídka vyškytá. Otravy chapáem jedlým djí se také dnes (viz

»Vcsmír«). Otravu zpsobuje kyselina hel-

vellová (CiiHiuO-), jež se vroucí vodou

rozpouští a tak z houby odstrauje. Jest
tudíž 1 G. esculenta nejvýš nebezpenou

.

... >_ 7ií«^^^
houbou. Zdali jest také G. gigas jedovatá,

hák 'wk ií^^^l^k '"^"' "^"S známo. Požívá se v Praze vše-

jp^p. ^^HHbL A vá''*^
obecn a nikdy se otravy nepihodily.

G. infula Scháff. 1770 (Helv.

brunnea (ím., Helv. Mitra Scháff.,

Tlelv. rhodopoda Krombh.). Ch.

epcovitý. (Obr. 174.) Kl. 5
— 12 cm

v pr., nepravid. lalonatý, vždy s 2

až 4 veHkými, špiat kušelovitými

rohy, na povrchu niíce sprohýba-

ný, kaštanov hndý, na basi stáž.

a sem tam pirostlý. Tr. 4— 10 cm

vys., I—-3 cm ti., nejprv deo-
vitý pak dutý, pevný, asto smákly,
dole jamkov., blavý nebo erve-

navý, jemn plstnatý. Vec. válcov.,

zaoblené, 14 /< ti., paraf. nitov.,

jednoduché, nahoe ztluštlé, 3 /< ti.

Výtr. ellipt., s 2 tl. v pólech. 18

až 24 jLi.

Liší se ode všech druh chapá svým objevováním se na podzim, na

vlhinách v jehlin. lesích, v roklích a na hrázích rybník, nkdy i na paezech.

U Jílového (Mašek), Rokycan (Horák), u Police (Krmbh.), v ohrad v Koší-

ích (R). —- .Zevnjškem, hlavn rohatým kl. lehce se prznává.

b) l^c tenký, solidní, malý druh.

G, Neuwirthi sp. n. Ch. Neuwirthv. Kl. 2—3 cm v pr., kulov. za-

oblený, nepravid. lalonatý, nikoliv labyrintický, všemi okr. volný,

na okr. podvin., na hymeniu ern kaštanový, na spodu ist bílý.

T. málo' z kl. vyniklý. 4
—8 mm ti., pevný, solidni, pravid. válcov.,

bílý, lysý. Xec. tlust válcov., tupá, 100— 120 X 12— 14 /<, paraf.

Obr. 174. Gyromitra infula Schff.,

zmenšena.

Siiá



hojné, tlusté (5
—

7 /O, jednod., nahoe kyjovit ztkištlé, syt hndé.

Výtr. elHpt., bez bradavky na pólech, s 2 tl. v pólech, 17
—

19 /*.

U Jind. Hradce r. 1919 sbíral p, prof. Fr. Neuwirth. Liší se svou drob-

ností, nelabyrintickým, vohi zvoncovitým, kulovité nadmutým kl. a skoro er-

nou barvou hymenia a tenkým, tuhým, solidním teném ode všech známých

druh. KI. v mládí není ani miskovitý ani sedlovitý, nemže tedy býti r. Helvella.

Verpa Swartz. Kaenka. Obr. 175.

Plodnice masitá, stopkatá, ten válcovitý, dutý. Klobouk zvon-

covitý, jen v temeni na konci ten vetknutý, úpln volný, tenký.

mm^
H^^

Obr. 175. Verpa bohemica Kmbh., v pir. vel.

Hymenium hladké, povrch klobouku rzn zprohýbaný poklekající.

Vecka dlouhá, válcovitá. Paralysy nitovité, jednoduché, nahoe

mírn ztluštlé. Výtrusy elliptiné, bezbarvé, hladké, bez tlísek.

Jarní velké houby, rostoucí v tráv na lukách, v hájích. Celkem

6 druh. Jsou vesms jedlé.

V. bohemica Krombh. 1828 (sub. Morch.). (Morilla b. Quél., V.

dubia Lév., Morch. bisipora Sorokin, Morch. ^ngaspora Cooke).

K. eská. Kl. zvoncov., 2—3 cm š., okrov hnedýi s hustými, podél-

nými, lalonatými žebry, uvnit blavý, pi okr. dosti tenký. T.

válcov., nahoru zvolna zten., 7
—

14 cm vys., i—2 cm ti., dutý,

kehký, blavý, trochu svraskal'ý a drobn šupinkatý. Vec. válcov..
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uatá, 200 X 24 //, .s- 2—7 vclikýini výtr. Výtr. podlouhle elliiK.. na-

žloutlé, obrovské, 60—80 u. Paraf. jednod., nahoe sotva ztluštlé,

hojné. Za živa voní oste lanýžovit.
V listnatycli hájích na vlhkých travinách v beznu a dubnu. V okolí Praž-

ském hojn. Udržuje se po léta na tomže stanovisku. Také u sv. Ivana, Karl-

štejna. Slap. Na Pražském trhu velmi obecná a první jarní houba. Sluje vše-

obecn »kaenky«. Na Morav v lese Ždánském velice hojn na mnoha stano-

viskách, zpravidla pod osykami (Neuvvirth).

V. conica Alill. (Fl. Dan.), {V. digitaliformis Pers., V. Krombholzii

Cdaj. K. kuzelovitá. Kl. zvoncov. nebo uáprskovitý, vejitý, i—2 cm

vys., 1
— 1V2 cm ti., uvnit blavý, zevn svtle hndý, hladký, sotva

kde trochu zprohýbaný. T. 5
— 10 cm vys.. i

—
1^/2 cm ti., válcov.,

dol trochu ztluštlý. brzo dutý, velmi kehký, blavý neb do žlu-

tavá. ATec. válcov., uatá, s 8 jedno. výtr. Paraf. nitov., hojné,

lánkov., jednod., nahoe znan kyjov. ztluštlé a nahndlé. Yýtr.

ellipt., nažloutlé, bez tl., 20—25 //.

Ve svtlých, listn. hájich z jara vzácn. \' údolí Šáreckém (5, 1899), sv.

Prokop, Karlštejn. Dd u Berouna (5, 1919, Buil), Jílové (Holík), Kyjov na

Mor. (Neuw.). Kl, bývá posléz na okr. poodhrnutý. Menší, houba, s dlouhým t.

a malou, zvoncov. hlavikou — \" háji u P.adotína sbíral jsem var. Jielvelloides

Krombh., s kl. lalonat hrJjolatým, s t. dutým, pín drobn bradavit šu-

pinkatým. .

V. uiroalba Vv. jest ped. píbuzná, ale kl. zevn leskle erný, uvnit jakož

i t, bílý. Ule Coidy a Friese v mokrých listnatých lesích v Cechách. .Sám

jsem houbu tuto sbíral ped 25 roky v lesním údoli u Doubravic u er. Kost.,

ale houba =e mn pcz;lji ve sbírce ztratila.

Morchella D-lleii. Smrž

-Velké, jarní houby. -Plodnice masitá, kehká; Klobouk zvonco-

vitý, bud" až k l>asi s teném! srostlý, bud jen do polovice volný (M.

hybrida), na povrchu hlubokými jámami (lakunami) a vynikají-

cími žebry nepravideln nebo podél soubžn zprohýbaný, na povrchu

hndým hymeniem povleený. Ten dlouhý, válcovitý, dutý, bledý.

Vedka válcovitá, s 8 jedno. výtrusy. Výtrusy elliptiné, hladké,

bezbarvé, bez tlísek. Parafysy jednoduché, nitovité, nahoru

ztluštlé, lánkované, bcirevné.

Rostou asn z jara v lesích, hájích, zahradách a objevují se jen

\ dob teplých nocí a teplých deš. V dubnu, kdy tak asto se

u nás dostavují noní mrazíky, bývá jejich vývoj potlaen, takže

nkteré jaro se smrže vbec neukážou. Smrže všechny jsou velice

lahodné houby a také vydatné. Proto jsou také hledanou potravinou

na trzích. K r o m b h o 1 z popsal z Cech mimo uvedené druhy ješt



nkolik forem, ale nedostaten, takže o jich samostatnosti mnsime

pochybovati. Stejn soudi o tom R e h m. V Cechách skije Mor-

chella všeobecn »smrž'.<.

M, esculenta L. 1753 (sub Phallus). S. jedlý. (Obr. 176.) Kl.

4
—8 cm v pr., vejitý až kulov., okrové žemlový, asto nepravid.

lalonatý, hlubokými lakunami a vyniklými žebry jako voštiny pro-

lamovaný, kf-ehký. T. kratší kl., 2—3 cm ti., doli nadmutý a rzn

Obr. 176. Morchella esculenta L., slab zmenš.

jamkovit zprohýbaný, blavý, jeinn pýiý, dutý, kehký. Výtr.

kulov. ellipt., 8 na konci vec. nahlouené i(,ideji 4—6), bezbarvé,

18—20
ji(.

Paraf. na konci velmi kyjovit ztluštlé, hojné. Vec.

300—350 X 16 //.

Ve svtlých lesích, hlavn v listí a smetí, na vlhkých lukách a v zahradách

v beznu a dubnu, nejvýš do poloviny kvtna, všude rozšíený, obyejn v hou-

fech. Výborná jedlá houba'. Obecná na Pražském trhu.

M. praerosa Krombh, má míti dle autora kl. 6—7 cm vys., tup kuželov.,

s velkými lakunami, šedoolivový, na míst, kde se spojuje v t., odstálým valem
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znaený. Stny lakun rovné a hladké. T. dosti tenký, hladký, rovný, kratí kl.

Výtr, ellipt., tupé 15— 18 /«.
— \' stinných kovinách v Cechách (Krombh.) a

v Porýnsku (Rehm). Jc-li dosti od ped. rozdílná, nemohu souditi.

M. crassipes \'enlen. (sub Phallo). .S". tlustonohý. Mnohem statnjší

než M. escul. Kl. vejitokušelov., krátce pišpiatélý, 4—8 cm vys.

a šir., barvy žemlové, hluboce a nepravideln lakunosní, s pehrád-
kami na stnách husté bradavit lirbolkatými. Tr. vdy delší než kl.

(asto dvakrát deíší). .:: nadmuté hase nahoru kušelovit zúž., asto

málo tení než kl., po cele délce v adách hluboce jamkovitý až

skoro brázditý, blavý. a pýiý. \\vtr. tup ellipt., daleko vtší,

22 2y jil.

V dubnu na vlhkých místech mezi listím a sm.etim, posud jen z okolí

Prahy, odkudž druh ten také Krombholz udává. Já jej sbíral ve Hvzd
r. 1918 a p. red. Kašpar dostává jej každý rok ze Šárek od hoch. U Kyjova
na Morav (Neuwirth). Udává se také z Ukrajiny. — Jest to jist dobrý druh,

od M. esculenta již svou velikostí rozdílný. Dosplá houba píjemn voní.

Každé jaro objevuje se také na Pražském trhu. Krombholzv obraz naší houb
dobe odpovídá. U autor neklade se draz na zbrázdní a lakunosní ten. Jest

to nejvýš chutná houba.

M. Neuwirthi sp. n. S. Xeuz^^^irthv. Kl. 3—5 cm dl., vejité tupé

kušelovitý, s lakimami hlubokými, lalonatymi, isodiametrickými,

mnohem menšími a hustšími než u ^I. escul., se stnami nebradavi-

tými, tuhými, oble tupými, barvy šedé okrové. Tr. kratší kl.. oblý.

as'i I cm ti., jemn pýitý. bílý. na basi asnat jamkovitý. Výtr.

tup krátce ellipt.. s 2 tl. v palech. 20—24 ,«.

U Kyjova na Morav a u Koryan ve velikém množství shiral p. prof.

Fr, Neuwirth. Také na pražském trhu. Jest drobnjší než M. esculenta, která

má iakuny vtší a i^lubší. kl. svtle žemlový až hndý, více kulovitý M. con má kl.

podlouhle kužel., špiatý, barvy temnjší až tmav..šelé.s Inkunami podél protáhlými

M. conica Pers. 18 18. 5". kušelovitý. Kl. 2—5 cm dl. a i
—

3 cm

ti., podlouhle kušelovitý, pišpiatélý, do^e s t. srostlý, s lakunami

kolmo ádnými, slkoro tyhrannými, šedavé olivovéšedý až tmavý.

T. 2—4 cm dl. a i— 1^/2 cm ti., válcov.. kehký, blavý, útle

mrtnatý. \'ýtr. ellipt.. bez tl.. 18—21 u. \'ec. 250 X 16
i-i.

y beznu a dubnu na vlhkých místech v zahradách, hájích mezi opadalým

listím a travou, zvlášt ve spolenosti violek vonných a kopiv (pod trnkami)

z rovin až do hor v celých Cechách hojn. Lze ale rozeznávati dv formy, jednu

nízkou drobnou, s úzce kuželov. kl. a druhou statnjší s kl. sieji a krateji

kuželov. a krateji špiatým. Pichází také velmi hojn na trh. Xavlékají ji

také na nit a suší. M. tleliciosa Fr. jest synonym.

M. elata Fr. 1822. S. vysoký. Nápadný, statný druh, s podlouhlým

kl. Plodn. 20—^^ cm vys., dutá. kehká. Kl. dlouze válcov. kuželo-

-vitý, dole s t. srostlý. 8— 16 cm dl. a 4
—6 cm ti., s ostrými soubéž-

898



nými žebry, jež jsou píkami ve 4hranné, velmi hluboké lakuny

ro:;dleny, hndý nebo' olivov hndý, posléz šcdoernavý. T. zdélí

kl., 3
—

5 cm ti., válcov., dole trochu ztluštlý, nepravid. podél jamko-

vitý, blavý, pevný, hojn plstnatý. Veoka válcov.. s 8 jedno. výtr.,

paraf. velmi sporé, tence nitov., na konci kyjovit ztluštlé. jen na

basi Iánko'V. Výtr. tup, krátce ellipt., 24—30 /<.

'\' kovinách a travinách v dubnu a kvtnu, celkem ale vzácn. Co rok

na Pražském trhu. Zbraslav, Hvzda, Komorný Hrádek (Krombholz), Šumava,

Jílové (Mašek), Plze (Tyttl), Chrudim (Kudrna), Písek (xMacháek).

M. costata Vent. (sub Phallo). S. žebernaiý. Menší než píbuz.
M. elata, kl. 7*

— 10 cm a 2—3 cm ti., dlonae válcovitý, na konci pi-

špiatélý, temné olivové hnédý, & žebry podél celou délkou kl. rovné

probíhá] ícímii, jen nahoe a dole spoe spojovanými, uvnit v rýhách

pín kolmo žebernatými. T. kratší kl., nahoe asi i cm ti., dole

siln nadmuté cthištélý, bily. útle pýitý. bez jamek. \'ec. neobyejné
tlusté (25

—
35 //) vakovitá. trochu zahnutá, s výtr. ve 2 adách na

konci nahlouenými. Výtr. 17
—24 //. krátce tup ellipt.. bez tl.

Paraf. tlust vláknité, nahoe sotva ztluštlé.

U Jindi^. Hradce r. 1920 sbíral p. prol. Fr. Ncuwirth U Bélic u P>1 itn:

r. 1918 p. u. /. Kuera (»Venkov« 1918). Od ^I. elata j'st rozdílný druh.

nevím toliko, zdali Bresadolova houba se úpln s naši shoduje. Zvlášf nápadná

jsou vecka. Jest to krásná honba. Uložena v ústavu botan.

M. hybrida Sow. 1797 (M. semilibera DC, M. Rete Pers.)..

S. obojený. Plodn. 6— 12 cm vys., dutá. kehká. Kl. krátce zvonco-

vité kušelov., pomrné malý (2—4 cm), z' hoenni polovici s t.

srostlý, Z' dolejší z'olný, s okr. široce Z'olné odsálým. olivov hndý.
na temeni asto niaernalý, vespo:l bílý, .t podélnými ostrými žebry

a sporými píkamé. Výtr. 22—
2-;, //. tup ellipt. \^ec. válcov., tém

bez paraf.

\ kovinách, zahradách, hájích na vlhkých místech, vzácn, \' kapucínské

zahrad v Hájku u Tachlovic (Krmbh.), Kinského sady v Praze (Fri'-.), Chuchle

(R), Píbram (Trapl), v Kiském lese co rok, ve Stromovce každý rok, také

na Morav (S).

M. rimoslpes DC. 1805 (M. Mitra Lenz). .V. brázdonohý. (Obr.

I77-) Tvarem i velikosti ped. podf)b., ale kehi, vodnatéjší, pr-
svitnjší, žebra k. teni, ostejši, t. podéln rýhovaný a s nepravid..

podélnými jamkami. Výtr. ellipt.. 24—27 //.

V Cechách u Bíliny na jae (Krmbh.). ve \'ratislavi na trhu velmi hojn
(Schróter). také asto u Berlína. V Oboe u áskavi každé jaro hojn (Maxi-

movi). U Kyjova na Morav a u Jind. Hradec (Ncuwirth). Jist ješt na

jiných stanoviskách.
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/>/. gigaj Britscli. (Morilla speciosa QulJ jest píbuz. ped., ale statnjši.

až 30 cm vys., s kl. jen málo na temeni pirostlým (tim r. \'crpa ješt bližší),

až 7 cm d!.. s t. až 4 cm ti.; mohla by také v Cechách býti nalezena. Jest

ale velmi vzácná, hlavn v l*(;iýnsku a Francii sbíraná.

M. patula Tratt. (iMoria patula Ouél.). S: nízký. Kl. iVj—3 cm

vys., na dolejšku i
—2y2 cm š., oste kuelovitý, s žebry celou délkou

rovn probíhajícími, sotva kde vidlenými a spoe na dn píkova-

Obr. 177. Morchella rimosipes DC, v pir. vel. Fot. Maximovi.

nými. Ijarvy hndé až kaštanov hndé. T. málo z kl. vynívající,

tenký (4
—6 mm), oblý, hladký, l)ílý, }ia basi náhle kulovité ztluštélý

a asnat brázditý. Kl. nad polovici volný, s volnými okr., široce

odstálými. \'ec. válcov. (12 /< š.), tupá. s jednou adou ellipt. výtr.

Výtr. bez tl., 15
—20 ^u.

\' -Milotické bažantnici u Kyjova sbíral p. proi. Fr. Nemvirth. Jest jist

autorv druh. S M. hybrida nebo ^I, gigas nemže býti spojována.
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Pyrenomycetes. Tvrdohouby.

Vecka !(;asci ) js(}u ve velikém množství seadna na dn kulovi-

tého nebo lahvicovitého peritJiccia, jež ústi na temeni malým otvo-

rem, kterým pak také vynikají výtrusy. Vecka uložena jsou ve

vrstv nitO'VÍtých parafys, jež vykládají také vnitek hrdla perithecia.

Perithecia jsou rzné konsistence, bud" jednotliv z mycelia se tvo-

ící, bud do zvláštního korovitého, devnatého neb masitého- tlesa

(stroma) zapuštné. Stroma mže míti podobu bradavky, hlizky,

paliky, kyje, parohu atd. astým zjevem jsou tu rzné konidie a

chlamydospory, jež tvoívají se i na zvláštních plodnicích, pedsta-

\ujících zvláštní stadium, stídající se s plodním stadiem (Xylaria,

Cordyceps, Nectria, Claviceps). Stadia ona bývají také omezena na

uritá období roní.

Tvrdohouby jsou veliké skupení, z množství rod, namnoze si

nepodobných složené. Jsou ale po vtšin drobné, až skoro pema-
linké, jen lupou poznatelné. Veliké, jichž zde skrovné píklady jsme

vybrali, jsou vzácné. Žijí- parasiticky i saprofyticky. Nejvíce se jich

vyškytá na díví, korách, uschlých lodyhách, listech, jevíce se jako

malé bradavky a kuliky.

Známjší rody k vli orientaci uvádíme: Nectria ixervaé l_)ra-

dávky na uschlých vtvích ke a strom), Hypomycesi (barevné

povlaky na velkých houbách kloboukatých), Polystig-ma (ervené

skvrny na listech švestek), Rhytisma (erné skvrny na listech javo-

rových), Epichloe (bílé obaly na stéblech trav), Claviceps (námel),

Cordyceps, Hypocrea, Sordaria, Sphaeria, Pleospora, Sphaerella,

Teichospora. Valsa, Xylaria, Ustulina.

Xylaria Hill. Devnatka.

Plodnice tvrd devnatá, pímá, velká, stopkatá, kyjovitá, jedno-

duchá nebo vtvitá, nahoe bradavkovitými peritheciemi pokrytá.

Perithecie ponoené, kulovité neb vejité, s bradavkovitým, krátkým
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ústím. Zevní pericliová vrstva erná. Vecka válcovitá, s jednoa-

dými, jednobunnými, ernými výtrusy.

X. clavata Scop. 1772 (X. polymorpha Grev.). D. kyjovitá. Pkxln.

v trsech, veliké, tvrd devnat, zevn erné, uvnit ist bílé, jedno-

duché, tlust stopkat kyjovité, lysé, válcovité neb i trochu smaklé,

4
— 10 cm vys. a 3 cm ti., na konci zaoblené. 1'erithecie co útlé ahusté

bradavky s ernou ])eri(lii. \7ec. válcov., dlíjuze stopkatá, výtr.

ellipt., erné, 20—30 /t .

Na kmenech a paezech listu, strom, hlavn dubíi a buk, skoro po celý

rok, v lesích, parcích, zahradách, všude sice rozšíena, ale ne obecná.

X. Hypoxylon L. 1755 (Clav. hirta Batsch, Clav. cornuta Bulk,

Valsa di^ntata Scop., Hvpoxylon vul^are Lnk.). D. parohatá. Plodn.

suše kožovitá, tuhá, kolmá, 3
—8 cm vys., nejprv jednoduchá.

smákla, pozdji parohat rozvtvená, s vtvemi špiatými, dole

erná, plstnat chlupatá, nahoe bílá, práškem konidiovým pokrytá,

Je-li plodná, jest nahoe kyjovit ztluštlá a bradavitá, na špice

sterilní, erná, uvnit bílá. Perithec. vejité, s ernou peridií. \^ec.

válcov.. s 8 výtr. Výtr. erné, ellipt.. 12— 16 u.

Na paezech, díví, kmenech v lesích velmi obecná houba, v konidiovém

stadiu po celý rok, zevnjškem na velké Cladf>nie upomínající. Plodné stadium

vzácn a hlavn na jae. — O této houb mnozí tvrdí, že její mycelium, rozlezlé

v dev, svtélkuje jako mycelium václavek. Že svtélkování deva trouchnivého

nedje se pouze myceliem václavek, pesvdil jsem se sám. Když vykopal jsem

staré kee rybíz v Mnichovicích a veer je poal dávati do plotny, shledal jsem,

že všechny vtve až ke koenu krásn svtélkovaly. Na rybizech v zahrad ale

nikdy žádné václavky ani jejich vláknitá sclerotia se neobjevují. Žijí na nich

pouze nkteré Porie a Polyporus Ribis.

Cordyceps Fr. Housenice.

Plodnice vyrstá z mrt\ých hmyzu nebo hub, dlouze stopkatá,

válcoviíá, kyjovitá nebo kulovitá, živ erven nebo ern zbarvená.

J^erithecie ponoené, kulovité nebo vejité, s plochým nebo kužel0-

\itým ústím. Vecka válcovitá, s 8 nitovitými, lánkovanými, bez-

barvými výtrusy.

Houbyl tyto cizopasí na živých hmyzech a tvoí asto jen koni-

diové stadium (Isaria), vyrstající z mycelia v podob stopkatých

klásk, pokrytých kulatými, bezbarvými konidiemi.

C. militarís L. 1735. //. cn-oiá. Plodnice vyrstají z mrtvé hou-

senky nelx) pupy. jednotlivé, až 8 cm dl. a 4— 10 mm ti., ze stopkaté,

tenké l)ase zvolna nahoru kyjovit ztluštlé. oblé, elast. mkce
mas., vyniklými bradavkami hust posázené, barvy krásn rumlkov
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ervené. Vec. teninká, pedlouhá, s 8 výtr. podél soubžn ulože-

nými. Výtr. tenince vláskovité, bezbarvé, pín lánkované, loo ^

dl. a sotva i /t ti. Parafysy tenké, vláskovité. — Konidiové stadium

(Isaria farinosa Dicks.) tvoí až 4 cm vys., rozvtvené, blavé ke-

íky, s konidiemi i
/.t.

V borových, písitých lesích u Lysé na podzim r. 1913 sbíral p V. Simek.

Tamže jsem je nalezl v íjnu sám r. 1914.
— Mycelium proniká pupy, ideji

housenky noních motýl, ímž je usmrcuje. Houba vyrstá nad zemi, kdežto

pupa jest hluboko pod zemí. Konidiové stadium objevuje se v kvtnu a ervnu.

C. parasitica Willd. 1787 (Sphaeria ophio-

glossoides Ehr., Clav. radicosa Bull.). H.

cizopasná. Plodn. ])ímá, podlouhle kyjovi-

tá. 4
— 10 cm vys., stopkatá, stopka 2—3 mm

ti., válcov., nejprv žlutá, pak olivové hndá,

posléz erná, na basi koenující. Plodná

ást ellipsoidická, 2 cm dl. a 5 mm ti., er-

ná, hladká, peritheciemi jemn bradavitá,

pak bílým prachem výtr. pokrytá. Výtr.

vláskovité, 200 /t dl. a 2—3 // ti., bezbarvé,

peh ádkované.
Na plodnicích Klaphomyces cervinus, z nichž

nad zemi vyniká a jež úpln usmrcuje, od srpna do

podzima. .Sem tam v 'eších u ían, Mnichovic a

Jevan (19 10— 19 18). Tábf)r (Bubák).

C. capitata Holmsk. vyskytuje se asto s ped.
a také na Elaphomj^ces, ale má plodnou ást kulo-

vitou, ervenohiidou. Posud jsem ji z Cech nevidl,

ale jist u nás také se vyškytá.

Obr. 178. Hypocrea cor-

dyceps Vel., slab zmenš.,

perithecie a asci s výtr.

zvtš.

Hypocrea Tr. Masenka. Obr. 178.

Plodnice vyrstá ze díví, zetlelého listí, bylin neb i cizopasí

na velkých houbách, asto v podob polštákovité, korovité neb bra-

davkovité, masité konsistence. Perithecie kulaté nebo vejité, v po-

vrchu ponoené, zevn bradavkovité. Vecka válcovitá, 16—24

jednoadých, kulatých, malinkých, obyejn bezbarvých, hladkých

výtrus obsahujících.

H. citrína Pers. (sub S,phaer.). M. citrónová. Plodn. rozlitá na sub-

strátu, 4
— 10 cm š., na obvodu plstnat pavuinatá, bílá, uprosted

4
— 10 mm ti., šavnat mas., zevn žlutá, bradavkat tekovaná. Pe-

rithecie ikulov., hojné. Vecka tence válcov., asto zakivená, na te-
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meni zaoblená, s jednou adou i6 výtr., jodem žloutnoucí. \'ýtr.

kulov. ellipt., liladké. l>e/. tl.. 5
—C) u. Paraf. sporé, nitov., jedncxl.,

na konci ztluštlé.

Xa listnatém luiinusii v listnatém kovi 11 Mnichovic v srpnu 1918. Dlá

dojem rozlitého Mjrxomycetu, ale jest ztuha masitá.

H. cordyceps sp. n. .1/. Iwusenicová. Plodn. kehce a šavnaté mas.,

válcovitá. 10—20 cm d!. a 4—8 mm ti., oblá, nahoe sotva ztluštlá,

dole špinavé bélavá, lysá, nahoe osmahle nahndlá a husté hné-

dými bradavkami posázená. Perithecie pod samým j>ovrchem kulaté.

\'ecka pehojná, bez paraf.. tence nitovitá, tupá, s i adxi 16—24

kulatých, bezbarvých výtr. \'ýtr. hladké, s malým tél.. pema-
linké. 2 LI.

y hlubokém, vlhkém mechu pod modinc.n v srpnu 1917 na IMcchá.

u -Mnichovic, ve spolenosti Spathular. Patrn asi velmi vzácná houba. \'álco-

vitým, velikým stromatem liší se od všech známých druh á pipomíná spíše

r. Cord3'ceps. ale výtrusy jsou jako u r. Hypocrea. \ zdor pelivému ohledání

nenalezl jsem žádný hmyz, z nhož by houba vyrstala.

904



Tuberaceae. Lanýžovité.

Velké, makroskopické houby, jejichž plodnice má podobu kulo-

vitých hlíz, na povrchu obyejn tvrdou, z pseudoparenchymu slože-

nou korou potažených, masitých a solidních. Vnitní dužninu (glebu)

pro^nikají labyrintické kanálky nebo uizavené komrky nebo jsou

vecka rozložena stejnomrn v celém pletivu. V kanálcích jsou

vecka uložena v hymeniové vrstv nebo nepravideln mezi hyfami

roizloženy. Vecka válcovitá až kulovitá, s 2—8 asto kulatými,

tmavými výtrusy.

Mycelium tchto hub proniká humusem pro^míšenou prs v le-

sích a kovinách a žijí v symbiose s koínky stro^mi okolních. Hlu-

boko pod zemí uzrávají pak plodnice, kdež také konen zetlívají.

V té dob vydávají silné aroma, kterým lákána jest zv, jež je vy-

hrabává, požírá, a tím také výtrusy po lese roznáší. Jest to proto

jen náhoda, když nkdy lanýžovitou houbu v lese vyhrabanou na-

lezneme. Odtud pochází, že známost jejich jest nedostatená.

Tuberaceae tvoí pirozenou skupinu a rodem Genea, jenž má
velkou centrální dutinu, hymeniem povleenou, jež ústí otvorem na

temeni, tvoí pechod k apotheciím Discomycet. Na druhé stran

ovšem poiukazují k Perisporiaceím. Jsou namnoze v teplejších ze-

mích domácí, v Evrop zvlášt na jihu rozšíené, ale posud málo

známé a sbírané. Autoi roizdkijí je na skupiny Tuberinae, Balsa-

miaceae, Elaphomycetaceae, Terfeziaceae.

Genea Vittad. Genea.

Plodnice kulaté, malé, zevn sice korou obdané, na basi s my-

celiovými koínky, ale uvnit s velkou dutinou, astO' v laloky a ka-

nálky zprohýbanou, na temeni s okrouhlým otvorem. Stny dutiny

povléká hymenium, složené z kolmých válcovitých vecek a hojných

nitovitých parafys. Výtrusy kulovité, bradavité nebo ostnité, 8

v jedné ad.
Asi 5 druh, rostoucích hlavn v starých dubinách a buinách v zetleléai

humusu nehluboko pod povrchem. Ale jsou všude vzácností.

G. pulchra Corda Icon. Fung. Tab. XI. G. úhledná. Plodn.

I— lYi cm v pr., kulovité, bradavitou žlutohndou korou potažené,
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chloupky porostlé. Dutina žlutohndá, hymenium blavé. Vec. vál-

covitá, zaoblená, 250 // dl. a 25 ^ š., výtr. ellipt., 28—31 //, kuželo-

vitými, ostrými ostny nehust posázené.
U Prahy (Corda). Bezpochyby v okolních liájích (Chuchle, Radotín,

Hvzda) na podkladu vápenném. Blízce píbuzná G*. hispidula Bcrk a snad i jiné

jist také v Cechách budou nalezeny.

G. Neuwirthi sp. n. G. Neuwirthova. Plodn. i—2^ cm, lalonat

hlízovitá, zevn úpln hladká, okrov svtle nahndlá, uvnit na hy-

meniu temn okrov hndá, se stnami asi 2 mm ti. Stny vnitní

bu úpln rovné, takže povstává jednotná dutina, bud jen slab do-

vnit zvlnné. Výtr. 35
—40 [á, kulovit ellipt., hndé, s bradavkami

hustými, dotýkavými, velmi vyniklými, na konci tup zaoblenými.
U Jind. Hradce r. 1919 sbíral p. prof. Fr. Neuwirth. Jest urit od G.

verrucosa Vitt. i G. Klotzschii B, Br, rozdílná, nebof plodn. není ani chlupatá

ani bradavitá a svtle zbarvená. Výtr. jsou si ale podobny.

Hydnotria Berk. et Broome. Oiškovec. Obr. 179.

Plodnice hlízovitá, zevn s hladkou, lalonat toitou, tenkou

korou. Uvnit hojné, duté, labyrintické chodby, ústící v rýhách po-

vrchu plodnice. Hymenium pokrývá stny chodeb. Parafysy lánko-

vané, na konci ztluštlé, mezi nimi kyjovitá vecka, s 6—8 kulovi-

tými, hrub bradavitými, barevnými výtrusy.

H. Tulasnei Berk. et Br. 1844. O. Tulasnev. Plodn. i—4 cm
v pr., hlízovitá, tvrdá, nepravid. zprohýbaná, na povrchu s vinutými

záhyby a otvory dovnit vedoucími, za živa masov ervená nebo

okrov ervenavá, za sucha skoro okrov hndá, jemn hust pýitá.

Gleba sestává z labyrintických chodeb, vyplnných bílou plstí, chodby

samy jsou ale masov ervené. Vec. vakovitá s 8 výtr. v i—2 a-
dách. Výtr. kulaté, s tlustou, hndou, mlce bradavitou blanou,

25
—

30 jii.
Voní slab koenn.

V listn. i jehlín. lesích blízko pod povrchem, obyejn nkolik pohromad,
v let a na podzim, Chuchle (Sl.\ Bohnický háj, habina u Struhaova, Karl-

štejn, Prose u Chrudimi (Kudrna), Chotbo (Bayer), Krkonoše, Šumava,

Strašice, Domažlice (Melzer), na Morav (S).

H. carnea Corda 1837. (Hydnobolites c.) má plodn. až jako pst velikou,

ervenohndou, jemn bradavitou, s toitými záhyby, vec. skoro válcov.,

s 8 jedno. výtr. barvy ervenohndé, velikými 33—34/'- Corda udává ji z Cech,

bez bližšího stanoviska. Dále Zackenfall v Krkonoších (Badl). V Nmecku
u Marburgu (Hesse). V Praze prý se asto prodávala, z ehož plyne, že roste

v okolí Pražském. P. prof. Neuwirth udává ji od Jablonce n. N. a Rumburka.

Kusy, které jsem ve formalinu od p. prof. Neuwirtha obdržel, nemají výtr., jsou

až 6 cm v pr,, na povrchu hust labyrintické a také uvnit hust komrkaté.
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Hydnoboliies cerebriformis Tul. jest rovnž píbuzný rod s plodn. i
—2 cm

v pr., bled okrov žlutavou, s poátku s byssovitým povlakem, také zevn
s vinutými záhyby, uvnit s glebou blavou nebo žlutavou s labyrintickými

chodbami. Výtr. kul. 19— 12 ,", se sífovitými lištnami, hndé. Ve svtlých listn.

lesích. V Nmecku na více místech. Jist také v echách. ,

Geopora Michaelis Fisch. Hlízky 3-5 cm v pr., blavé nebo žlutohndé, útle

pýité, s hrubými vinutými záhyby, uvnit s širokými labyrintickými chodbami.

Obr. 179. I. Tuber aestivum Vitt., v pir. vel., zvtš. výtr., 2. Choiromyces
gibbosus Dicks., v pir. vel., zvtš. výtr., 3. Elaphomyces cervinus L., v pir.

vel., zvtš. výtr., 4. Hydnotria Tulasnei B. B., v pir. vel., zvtš. výtr.

(Michael III, 215). V listn. lesích pi povrchu humusové pdy. V Nmecku,
Rudohoí. Bezdk udává ji z více míst v echách, já ji však posud z ech ne-

vidl. Druhý druh G, Cooperi Hark. roste v Kalifornii.

Tuber Mich. Lanýž.

Plodnice hlízovitá, namnoze nkolik cm veliká, kolem uzavená,
na basi trochu vmáklá. Zevní kra tlustá, pevná, hladká, asto
hrub bradavkatá, zvolna v glebu pecházející. Gleba elastin, kom-

paktn masitá, rzn toitými, zbarvenými chodbami mramorovit

protkaná. V chodbách uloženo jest h)Tnenium. Vecka skoro kulo-
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vitá, i^
—Svýtrusná. Výtrusy kulaté, tmav hndé, hojn ostnité,

s ostny asto v hebínky splývajícími.

Sem náležejí pravé lanýže, jež se všeobecn v svtovém obchodu

prodávají. V teplejších, hlavn jižnjších zemích rostou mimo náš

eský druh ješt T. macrosporum Vitt., T. melanosporum Vitt., T.

brumale Vitt., T. mesentcricmn Vitt. Mimo tyto velké druhy udává

Hesse pouze z Nmecka ješt; 14 druh, namnoze drobných, které

se sotva hodí k požívání. V Cechách budou jist i z tchto nkteré na-

lezeny. Lanýže všechny rostou hluboko pod zemí v listnatých lesích,

a to hlavn na podzim. Ale také v kompostech a rostlinnýxh nánosech

mimo les mohou drobné druhy býti nalezeny. Pda vápenitá a jík)-

vitá jich vývin vždy více podporuje než kemitá a písitá. Pravé la-

nýže slují v lidovém názvosloví také »homolika. tartofle, orešák«.

T. aestivum Vittad. (T. albidum Fr., T. nigrm AlL, T. bohemi-

crmi Corda.). L. letní. Plodn. kulov. hlízovité, zvící vlašského oe-
chu až i jako ps veliké, erné nebo do hndá, s pevnou peridií,

na níž sedí etné, velké, kuželovité bradavice, jež jsou na temeni

vmáklé a podél rýhované. Vnitní gleba nejprv blavá, pak šedo-

žlutá neb okrová, posléz hndavá, s blavými žilkami. A^ec. kulov.,

s I—6 velkými kulov. elHpt. výtr.. barvy hndé, s velkými polík}-,

z nichž vyvstávají lištny, 40—50 ,«. Voní siln aromaticky.
Na podzim a v zim v listnat. lesích (hlavn v dubinách a habinách na

vápeníte hornin, hluboko pod zemí. Jest bezpochyby v echách a na Morav
v teplém pásmu vápenném dosti rozšíen. Doklady obdržel jsem z Kivoklátu,

od Karlštejna. Radotína, z Pardubicka a Podbradská. Z ech znal již Cordp..

Také z jNíoravy zaslal mn pkné kusy p. prof. Mack, V lesích na úpatí Karpat
u Velké (Strážnice) (Neuwirth). — Jsem pesvden, že by se tento druh dal

dobe umle v lesích eských pstovati jako se dje ve' Francii, kde tvoí hlavn

s druhem T. brumale dležité a výnosné odvtví lesního hospodáství. Jmeno-
vit okolí Karlštejna a Roblína poskytuje ke kultue lanýžové skvlé podmínky.
P. prof. dr, ] . Mack iní pokusy s pstováním lanýž na Morav.

Pravé lanýže jsou velmi chutnou, aromatickou houbou, ažívanou hlavn

k masit>'m pokrmm. Již staí ímané lanýže piln sbírali a v kuchyních užívali.

K hledání lanýž hodí se nejlépe zvlášf vycviení psi. Jejich škdcem jest ale

lesní zv, která je vyhrabává a požírá (divocí vepi, jeleni, srní, vev-erky).

Balsamia Vittad. Balsamovka.

Plodnice hlízovitá<, s pevnou, korovitou peridií na povrchu a

s mkkou glebou uvnit, v níž tdoženy nepravidelné etné komrky,
jichž stny povléká hymenium. Vecka vakovitá, s 8 podlouhle ellip-

tinými, hladkými, bezbarvými výtrusy.
B. vulgaris Vittad. 1835. B. obecná. Plodn. hlízovitá, zvící vlaš-

ského oecha, asto nepravid. lalonatá, na povrchu jemn bradav-
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itá neb skoro hLadká, rezav hndá. Per. korovitá, složená z pev-

njší zevní a mkí vnitní vrstvy. Gleba blavá nebo žlutavá, pro-

niklá nepravidelnými dutinami. Vec. vakovitá, paraf. nitovité.

Výtr. podlouhle ellipt., hladké, bezbarvé, 25^
—40 /*. V stáí siln

aromatické.

Na podzim a v zim pod zemí v humuse starých bukových les, také

v sadech. U Schwarzbachu na Krumlovsku (Hrách, 1903). Také v Nmecku
na více místech, Hesse uvádí ješt 2 píbuz. druhy. Všechny jsou jedlé, ale

mén cenné.

Choiromyces Viitad. Blolanýž.

Plodnice veliká, kulovit hlízovitá na povrchu bledá a hladká,

málo rozlišenou, pevnou, tenkou korou pokrytá. Tileba bílá, pehoj-

nými, teninlcými, labyrintickými chodbikami protkaná, v nichž

uložena jsou palissadovit vecka. Vecka kyjovitá, s 8 kulatými,

nažloutlými, oddálené ostnitrými výtrusy.
Ch. gibbosus Dicks. 1790. (Ch. maeandriformis Vitt., Rhiz. albus

Cda.). B. obecný. Plodn. hlízovitá, nepravideln hrbolatá, 5—15
cm v pr., tžká, ko^mpaktní, tvrdá, na povrchu hladká, pak suchem

popraskaná, blavá, posléz nahndlá. Gleba pevná, bíle a hnd žil-

kovaná, zevn tenkou,, pevnou korou obalená. Vecka kyjovitá, výtr.

kulaté, oddálené hrub ostnité, bled žlutavé, 19
—21 //. V stáí siln

aromatická.

V lesích všeho druhu, hlavn na vlhkých, pisitych místech pi samém

povrchu zem, nkdy i ásten ze zem vyniklá. Od ervencec do zimy po celých

echách rozšíená. Sbírá se a dováží také na trhy pod jménem »bílých lanýž«.
y pokrmech jest sice aromatická, ale tuhá. V dosplosti stává se skoro nesne-

siteln aromatickou. Mnohem váženjší jest v jižnjší Evrop rostoucí druh

Ch. magnátm Pico, s povrchem okrov žlutým, glebou naervenalou. Hesse

nvháí z Nmecka ješt 3 druhy, menších rozmr (2—-3 cm).

Elaphomyces Nees. Jelenka.

Plodnice pravideln kulatá, velká, zevn tlustou, tvrdou, asto
bradavitou korou obdaná, pod níž jest ješt mkí, dužnatá, sterilní

vrstva. Gleba mkká, houbovitá, s hyfami radiáln rozbíhavými,
v ní nepravideln uložena jsou vecka v hnízdech, beze všech kom-
rek. Vecka kulatá nebo vejitá, s 8 kulatými, posléz ernými, hlad-

kými nebo ostnitými, velkými, tlustoblannými výtrusy. Celý vnitní

obs.ah se konen pemuje v erný prach (bez capillitia), zevní

kra ale vytrvává a se neotvírá.

V lesích hluboko pod zemí rostoucí houby. Z Evropy, uvádí se 24 druh,
vtšinou na jihu rostoucích. V Cechách budou asi ješt nalezeny E. rubesccens
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Hesse, E. plitmbeus Hesse, E. uliginosus Hesse, £. mutabilis Y'\tt. Jedovaté

nejsou, ale k poživárií se nehodí. Za to velmi jsou oblíbeny u lesní zve,

E. cervinus L. 1762. (E. officinalis Nees, E. granulatus Fr., E. \ul-

garis var. Cda.). /. obecná. Plodn. kulovitá, shora smákla, 2—4

cm v pr., zevní peridie jako pevná, tvrdá skoápka, na ezu stejno-

mrn žlutavá, na povrchu žlutavé žemlová, s drobnými, hustými,

nízkými, tupými bradavkami. Vecka s 8 výtr. Prach výtr. erný.

Výtr. kul., ernohndé, hust bradavité, tlustoblanné, 40 ju.

V jehlinatých lesích, hlavn smrkových všude až do hor velmi rozšíená.

Nalézáme ji nezídka v lese ležeti, když byla v noci od zve vyhrabána. Nkdy
ze zem vyrážející erná Cordyceps ophioglossoides ji také prozrazuje, nebof

na ní parasituje.

E. scaber Willd. 1787. (E. muricatus Fr., E. variegatus Vittad.).

/. drsná. Zjevem ped. úpln podobná, ale plodn. menší, bradavky
na tvrdé per. oste kuželovit vyniklé, uvnit s vrstvou silnou, o-
koládov nahndlou a vlákny proniklou. Výtrusy menší.

V písitých borech u eelic v Polabí v kvtnu 1916 ve velikém množství

(Kavina), Strašíce, Hvzda, IMnichovice.

E. maculatus Mttad. 1831. J. skvrnitá. Plodn. kulatá, 2—3 cm
v pr., tvrdá peridie snadno ve dv vrstvy se rozlamující, na povrchu

ernohnédá, jen pod lupou nejvýš jemné bradavitá, sem tam se ze-

lenými skvrnami (po myceliu). Vnitní per. žlutoblavá, vlákny

proniklá. Výtr. kul., ernohndé, neprhledné, 40 «.

Sbíral jsem jen jednou v dubových lesích u Mnichovic (1913).

E. hassiacus Hesse 1894. /. hessenská. Plodn. jako u ped. m.alá.

zvící lískového oecha, kulatá, zevní peridie žlut žemlová, nejvýš

hust a jemn bradavitá. Gleba nejprv ržová, pak hndav pestrá.

Výtr. kulaté, ervenohndé, hladké, 35 /<.

\*e smíšeném lese pod zemí v kyprém humuse ve Hvzd v ervnu 1916. —
Hesse praví, že nalezl druh ten v Nmecku pouze pod jedlemi. Od E, cervinus

i E. scaber liší se hladkými výtrusy, což Hesse s drazem vytýká.

E. plicatus Hesse. 1894. /. asnatá. Plodn. zvící lískov. oecha.

asto trochu smákla. Zevní peridie v mládí svtle žlutá, pak špi-

nav nahndlá nebo hrachové barvy, suše slupkovitá (nikoliv tvrd

korovitá), etnými, rzné' toitými žebry a rýhami znaená. Vnitní

peridie hladká, šedohndavá. Gleba fialovými chodbami protkaná,

pak v erný prach se mnící. \'ýtr. kulaté, erné, hust a tup bra-

davité. 30 //.

\' písitém, boru u Herm. Mstce v kvtnu 1916 sbíral p. Jar. Zvára. Posud

sbírána jen v Hessensku, liší se strukturou peridie ode všech druh. Na pohled

vypadá skoro jako njaká Gautiera. Zevní slupka se lehce od vnitní odlupuje.

Objevuje prý se vždy již v kvtnu.
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Dodatky.

Cantharellus Stejskali sp. n. L. Stejskalova. Velikostí, tvarem i ma-

sitostí úpln C. cibarius podobná, ale kl. zevn oranžový, 1. nižší,

lištnovité, cihlov ervené, málo vidlené, rovné (neviníte), t. žlutý.

Výtr. krátce tup ellipt., 8—lo ju. Siln voní.

U Hostomic v záí 1920 sbíral p. r, Vác. Stejskal, pilný niykolog eský.

C. candidissimus sp. n. L. blostná. Drobná, útlá, kehká, tence

mas., kl. 0*6— 1*5 cm, pravid. okrouhlý až i excentrický a nepravící,

lalonatý, na povrchu blostnou jinovatkou potažený, s i kruhem,

slabounce hrbolkatý nebo i vmáklý, krátce v i—2 mm ti., kehký,

bílý t. stáž. L. útlé, tenké, husté, dosti šír., s kratšími stídavé,

mnohé i—2krát vidlené, na t. krátce sbíhavé, neist (skoro más-

lov) bíle. Výtr. bezbarvé, ellipt., 3
—

5 ^. Voní slab moun.
Mezi mateí douškou a devaterníkem na suchém, kemitém, slunném pa-

horku u Lodnic pospolit a hojn v ervnu 1920. Svou blostí svití mezi travou.

Maliká a lehce poznatelná houbika, z píbuz. C. niveus Vel., který jest dvakrát

vtší a na uhlí rostoucí. Pro kehkost duž. nemže být Clitocybe.

C. Peltigerae sp. n. L. havnatková. Kl. i—2 cm š., prsvitn
blanítý, na okr. trochu vroubkovaný a sehnutý, asto vykrojený,

rozložen sklen., uprosted slab vmáklý, nepravid. hrbolat ru-

gosní, centrický nebo excentrický, hygrof., jako /. sed okrový.

T. zdélí pr. kl., oblý, solidní, 2 mm ti., bledavý, stejn ti., jemn,
hust pýitý: L, asi i mm sir., na ostí tupé, vidlené a hojn pín
spojované. Výtr. krátce vejitoellipt., 8 //.

Na starých, odumírajících stélkách Peltigery jednotliv nebo po 2—3 v trsu,

v dubnu 1920 sbíral nad Chuchlí p. . O. Reisner, u Jince-Zdic (Novák), u jevan

a Habru v srpnu 1920 velmi hojn. Tvoí vlastn pechod mezi r, Cantharellus

a Leptoglossum, zevnjškem spíše upomíná na Leptoglossum.

C. Fechtneti sp. n. L. Fechtnerova. Kl. i—3 cm, dosti mas., ná-

levkovit mlce vmáklý, asto lalonatý neb i excentrický a vy-

krojený, velmi hygrof., za vlhka šed tmav okrový, s pros v, 1. pi
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okr., za sucha šedavý, lysý, matný. T. zdélí pr. kl., 2—4 mm li..

asto smákly, lysý, stejnobarevný. L. proídlé, ísir., tlusté, s tupým

ostím, mourov šedé, etné vidlené, vlnité, krátce sbíhavé. Výtr.

podlouhlé, k basi stáž., 10— 12 /<. Nevoní.

Na vlhké, hlinité pd v lese u Libochoviek v listop. 1921 sbíral p. i- .

Fechtner. Jest blízce píbuz. C. radiatus, ale jest masitjší, vtší a není svraskale

rýhovaná,

Leptoglossum niuscorum Fr. var. integrnin m. Kl. nu okr. celý,

nelalonatý, sklenutý, šedý, výtr. stejné. Na mechách na skalách u Zlíchova

v listop. 1921 sbíral p. O. Reisner. .Snad samostatný druh.

Limacilim liinacinmn a L. gliocyclum str. 90 a 92 mají od sazee pe-
mnné V3'svtlivky pod obrazy.

Hygrophorus spadiceus Scop. 1772. Š. osmahlá. Menší než H. pu-

niceus, kl. 3
—

5 cm, teneji mas., tup kuželov., pak rozlož., mou-

rov hndý, na temeni tmavší, hladký, slizký, lesklý,^ radiáln jemn
žíhaný, ale ve vlákna netrhaný a nešupinatý. T. sotva delší pr. kl.,

8—10 mm ti., dole neztluštlý, žlutý, ale jemn hnd vláknitý, ne-

prhledný. L. proídlé, tlusté, velmi sir. bich., n t. zaoblené, zlato-

žluté. Duž. žlutá, pod loupavou pokožkou zlatožlutá. Výtr. tup vál-

covité, 12
/.í.

V mechu na lesních lukách vzácn. Z okolí Jilového pinesl v kvtnu 1920

p. /. Stefanides, také u Mnichovic a ían. Náleží do píbuz. H. mtermedius,

ale pokožka se netrhá ve vlákna a není šupinatá.

H. sordidus sp. n. Š. špinavá. Velikost i tvar jako u II. niveus,

do jehož píbuz. náleží. Kl. i^
—2 cm, dosti mas., ale na okr. bia-

nit prsvitný, rovný nebo slab hrbok, astO' nepraviti., velmi hy-

grof., za vlhka špinav naokrovlý, mastn lesklý, s prosv. /., za

sucha hladký, neist bílý. T. málo delší pr. kl., 3
—

5 mm ti., hlad-

ký, lesklý, dol zten., jako kl. zbarvený, ztuha elast., útle vláknitý,

Jia basi nezídka masov nabhlý. L. proídlé, velmi sir., zvolna sbí-

havé, sem tam vidlené, hojn pín šebernaté, neist bílé. AXtr.

tup ellipt., 8— II //. Páchne slab jako Trich. lascivum.

V tráv ve velikém množství na teplém, suchém miste pod silurskými

vápenci u eporyje, v íjnu 1920.

RuSSUla elephantina Fr. H. sloni, v dubovém lese Krském sbíral

jsem holubinku, která sem jist náleží. Jest petvrdá, zjevu R. adusta, ale kl.

bílý, hladký, trochu na temeni žemlový (jako slonová kos). L. úzké, proídlé,

etné krátké, nikoliv ist bílé, nýbrž s odstínem slab masovým, v stáí ple-

ovým. L. jako duž., t. a kl. pomakáním slab okrovjí, ale oeernají. Výtr.

kul. ellipt., nažloutlé, krátce, spoe ostnité 8— 10 .«• Tato holubinka ovšem

nemže býti spojována s R. delica, pedstavujíc samostatný druh.
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R. badia Ouél. 1888. H. klamivá. Prostední veliik., kl. 6—8 cm,

nejprv pravici, kulo^v., pak rozlož, a trochu vmáklý, syt až tmavé

nachový, na okr. v stáí krátce hrub zrnit žebernatý, za vlhka

slizký, s pokožkou jen do tetiny loupavou,. dosti mas., na okr. tup

zaoblený, pod pokožkou syté ršový. T. válcov., dole ztenený,

hrub podél vrásitý, lysý, více mén ržové nabhlý, elast. pevný,

vycpaný. L. dosti úzké, kehké, nehusté, s etnými krátkými a vidle-

nými, u t. zúž. a úzce pipojené, syté kr-enwvé žluté. Duž. nejprv

sladká, pak ale nejvýš palivá. Výtr. vejcitokuL, hrub ostnité,

žluté, 10— II /f.

V borových a smrkových lesích v okolí Pražském v srpnu a Zcáí dosti

hojná. Jirna (Zvára), Chrudim (Kudrna), Lysá, Mnichovice, Tato holubinka

se nápadn podobá nachovým formám R. alutacea, ale prudce pálí a má užší

lupeny.

R. Zvarae sp. n. H. Zvárova. Kl. 5
—8 cm, brzo rozlož., znan

vmáklý, málo mas., kehký, s okr. prsvitn lupenitým, pak rýho-

vaným, zaobleným, tupým. Pokožka ržová, na okr. a uprosted

bledší, dobe loupavá, v stáí jemné tekovit rozpukaná. L. bílé,

pak sametov bílé, široké, ídké, dosti tlusté, nkteré vidlené, kehké,

na dn žebernaté. T. kratší pr. kl., i—2 cm ti, bíiý, dole asto

naržovlý, pomouený pak lysý, trochu svraskalý, uvnit houbo-

vitý, pak dutý. Duž. bílá (i pod pokožkou), mírná, nevonná. Prach

výtr. ist bílý, výtr. bezbarvé, kulov., drobn bradavité, 6—7 /-<.

Pod nízkými doubci mezi travou u ernošic v ervenci 1920 sbíral p. /.

Zvára, pilný eský mykolog a znatel holubinek. Podobná R. rosea má prach výtr.

nažloutlý ,
duž. pod pokožkou naervenalou, duž. sulfovanilinem ržové se bar-

vící a tužší.

Lactarius subdulcis Bull. 1784^ R. naskídtý. Menší, mén mas., kl.

4—7 cm, mkce mas., cLsto excentrický, živé ervenohnédý, až i oran-

žové hndý, nekruhatý nebo s nezetelnými i—2 kruhy pi okr.,

matný, lysý, neslizký, hladkýj mírn vmáklý. T. zdélí pr. kl., 8 až

10 mm ti., brzo mkce dutý, jamkovitý, nahoe žlutohndý, dole

syt ervenohnédý a hndými chlupy sdímetový. L. dosti husté a dosti

šir., pleov bledé, na t. sbíhavé. Ml. vodnat bílé, nemnlivé, slad-

ké, ale v krku škrablavé. Výtr. kul., krátce ostnité, sotva nažloutlé,

7
—8 /(. Nevoní.

Na Chuchelském vršku v dubinách v kvtnu 1920 sbíral p. . O. Rcisner,

hojn v habinách u sv. Ivana (6, 1920). Není pochyby, že toto jest správný

druh Buliiardv, který jsem posud z ech neznal. Zevnjškem pipomíná skoro

L. aurant., jest ale syt ervený. Šttinkatou basí t. adí se k píbuz. druhm
L. Marci panis Vel., L. vestipes Vel. a L. camphoratus Bull. Zbarvením oranžov
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erveným a nevonnoítí se ale ihned od nich liší. L. Marci panis jest mnohem

statnjší (zvící L. delicios.) a masitjší, smutn šedohndý, úpln hladký s pe-

úzkými 1. L. vestipes v}'znauje se pehustou, hrubou rugosností kl. a šedohndou

barvou a silnou vní. L. camphoratus jest také rugosní, ale jen k okr, a mén
hust a má barvu okoládov cihlovou s odstínem fialovým. Jest menší, asi

jako L. subdulcis, ale tomuto vbec nepodobný. \'yskytá se v jehlinatých lesích

ze všech jmenovaných nejastji. L. subdulcis je velmi vzácný, L. vestipes

astjší a L, Marci panis jen v listnat. lesích vzácn kde pozorovaný V okolí

Pražském byl novji nkolikráte sbírán.

L. carnosus sp. n. R. )nasový. Kl. 2—5 cm, slabji mas., skoro ve-

sínés excentr., úplné lysý, nepatrn slizký, neloupaný, málo vmáklý,
asto se špiatým hrbolkem, vždy více mén nepravid. hrbolkatý a

vrásitý, na okr. slab oddálen žebernatý, bled masový až i cihlové

nachový, asto s i—2 kruhy. T. šikmo vetknuíý, bled pleový,
hrul) rugosní a jamkov., hlavn pod lupeny podél brázditý, hladký,

asi 1 cm ti. T.. husté, útlé, úzké, nejprv bílé, pak naržovle pleotvé.

Ml. hojné, bílé, nemnlivé, velmi palivé. Výtr. kul. neb trochu

ellipt., hrub ostnité, 8 //.

\^ dubinách v Kri velmi hojn v kvtnu 1920 (Zv^.), u Zbraslavi, Ra-

dotína, Chuchle, v Šárce, Modanech, také u Babic (Zv.). Nkdy bývá znan
pobledlý. Jest píbuz. L. hysginus Fr., ale již drobností odchylný, L. hysginus

jest mnohem \tší (6— 12 cm), masitjší, nikdy excentr., asto na kl. s odstínem

lilákovým a s pokožkou nejvýš slizkou. Náš nový druh jest znan menši a

teneji mas. než L. rufus. Pipomíná také mnoho L. mitissimus.

Amanita granulata Zvára in litt. K. zrnitá. K. pošvaté var. fidva

Sch. docela podobná, ale namnoze vtší (8—12 cm). Kl. na po-

vrchu pla\'n'. uprosted temnji hndý. Duž. i t. pomakáním ví-

nové nabíhající. T. z nejvtší ásti v zemi ponoíen a na basi místo

volné pochvy vncem hrubých zrn opaten, jichž pokraování na-

lézá se v mládí' na kl. v podob bradavic. Zrna snadno opadají.
\' hlinité pd na lesní pasece u Herm. Mstce v ervenci 1920 sbíral

p. off. 7. Zvára. Podivné petvoení volné basalní pochvy v zrna souvisí asi

s hlubokým ponoením ien v zemi.

A. junquillea Quél. 1876. (A. citrina G. Rob.). K. žonkylová. Viz

str. 195. Menší, drO'bný dr., kl. 5
—8 cm, v mládí skoro kulovitý,

pak rozlož., s dlouho dol sehnutým, jemn rýhov. okr., citrónov

žlutý, s bílými, drobnými bradavicemi, jež ale brzo mizí, za vlhka

trochu slizký. T. asi dvakrát delší pr. kl., dole mírn napuchlý,

mkký, šavnatý, celý bílý, nad basí s odstálým, obizné ufatým,

volným, úzkým límekem botkovým, nad nímž v mládí bývají ješt
I—2 mizivé kroužky. Bílý prstenec nahoe brzo mizí. L. bílé. útlé,

šir. Výtr. široce krátce ellipt., k basi stáž., s velkým tl.. 10— 12 u.
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v teplých písitých borech ve spolenosti lišek a Am. rubescens u St. Lysé

a Dvorc v k\tnu 1920 velmi hojn. Od Kosátek pinesl p. inž. Firbas. Toto

zde jest originální popis druhu Quéletova. Druh ten nemožno s jiným pomíchati.

To, co jsem na str. 195. popsal jako zvláštní plemeno od Chlumce n. C. (Rig.),

n&prosto se odlišuje od této houby dílem siln kulovit napuchlým tenm,
dílem zbarvením kl. Ale nemže to býti A. mappa, nebo nad hlízou podlužuje

se volná pochva a nemá nic žlutého ani zeleného. Jest to patrn nový druh,

stojící uprosted mezi A. vrna, junquillea a mappa. Necht sluje A. Rigelliae,

jakž jsem ji pvodn v rukopise oznail.

A. Spissa Fr. jest velikostí i zbarvením velice mnlivý druh a zevnjškem
se asto nesnadno od A. pantherina (A. umbrína) rozeznává. Dobrým znakem

jejím jest rýhování prstence na teni, kdežto A. pantherina má prstenec hladký,

nerýhovaný. Oba druhy jsou jedlé, takže zámna jich nemže zaviniti njakou
nehodu.

A. sublutescefis Vel. vyškytá se také v staré dubm u elákovic. Prstenec

jest hladký, na okr. trochu žlutavý a také t. dole malými žlutými šupinkami

posázený. A'ýtr. vejitoelliptiné 10 f^- Zdá se, že jest stálým obyvatelem dubin.

A. muscaria L. var. aureola Fr.(pnella Pers.lDrobná, útlá, kl.vždy

lysý, bez bradavic, t. s nízkým límekem na ztluštlé basi. U Sázavy, Jevan,

Mnichovic, na Boubín (Kav), Krkonoše (Kav), Ještd (Kav). Dlá pechody
k var. minor. A'el.

Lepiota varicíiata Vel. Nalezl jsem ji také ve Vídrholci u jiren. Ten má
na basi nepatrn ztluštlý, prstenec opt s epelí hoejší velice širokou, pohár-

kovit vzpímenou, s dolejší jen jakoi ostiý lem nízký vyvinutou. Jest to dobrý

druh stojící uprosted mezi L. procera a L. excoriata.

Tricholoma Ambrosii Bres. 1883. Kl. 3—5 cm, sklen., bílý do žem-

lová, nkdy peútle drobn pitiskle šupinkatý, hladký, ztuha mas.

T. málo delší pr. kl. 5
—8 mm ti., dole neztluštlý, blostný, pod

trvalým bllanitým prstencem útle žemlov šupinkaté tekovaný. Zá-

voj zanechává na okr. kl. dlouho cáry. L. husté, útlé, šir., u t.

širokým a hlubokým úhlem vykrojené, nemnlivé. Diiž. bílá. ne-

vonná. Výtr. krátce ellipt., 3
—

5 //.

Hlavn pod modíny ve svtlých lesích, velmi vzácn. U ernošic a Zbra-

slavi v ervnu 1021, Jest drobná houbika, Tr. verrucipes dosti podobná, ale

nevonná.

T. Zvarae sp. n. C. Zvárova. Malá, mírn, ztuha mas., kl, 4—6 cm,

zvoncov. kuželov., pak roizlož., .y tupým hrbolem, špinav naokro-

vlý, nkdy skoro do olivová, posléz tefnn hndý, s pokožkou vlák-

nitou, slupitelnou. L. špinav bledé, pak .y ostím hndým a pilova-

ným, dosti sir., u t, vykrojené, T, málo delší' pr. kl., asi icmtl.,

okrov nahndlý, vlálknitý, pružn kehký, solidní, dole neztluštlý.
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Duž. bkdá, mírná, pak trpká, se siluýni zelenkavým zápachem.

\'ýtr. bílé, kul, hladké, 5
—

7 /<.

\ e smrinách od srpna do podzima u Rychmhurku r. 1920 sbíral p. oíf.

/. Zvára. Jest rozhodn píbuzná T. ílavobrunncum a T, sejunctum Sow. Houba

tato jest prudce jedovatá, celá rodina se jí otrávila, což práv i potvrzuje

jedovatost druhu T. flavobrunneuni. Lidé u Prahy sbírají také a jedí T. ustale,

ale ped smažením ji dobe vaící vodou spárují.

Collybia reticulata sp. n. P. sífovitá. Kl. 8— 16 cm, rovn pravid.

rozlož., sotva, trochu hrbol., hndý, lysý, na temeni pehiisté oste

hrub svraskalý, odtud pak k okr. kl. radiální, žebernat vyniklá síf

barvy hndé .(mezi sítí hluboké ellipt. jamky). T., šir. l)ichaté, dosti

proídlé, šir. pipojené, ale žebernat dlouze sbíhavé. T. 20—25

cm ti., dol zvolna ztluštlý, hladký, lysý, podél pruhovaný, ale ne-

rýhov., v koíen prodloužený, pevný, v stáí nahndlý. \ ýtr. vej-

itoellipt., 17
—20 /í.

U Slap v lesích listn, v ervenci 192 1 sbíral p. u. Jelínek. Jest podivná

C. macroura, obrovské postavy, se sítnatou ornamentikou na kl. C. macrcmriu

sice také nkdy má kl. nahndlý a svraskalý, ale nikdy v takové míe.

C. rcblinensis sp. n. P. roblínská. Velikost i masitost a vzezení

C. platyphylla, jíž jest píbuz. Kl. 10— 16 cm, pravid. sklen., s ten-

kým, luipenitým okr. podvin. a 1. pesahujícím, nežíJianý, tmav
mourov okrový, matný, plyšov útle šupinkatý. T. zdélí pr. kl..

elast. pevný, dole sotva ztluštlý, i>4—3 cm ti., bílý ale trochu tmav

poprášený, hladký, nerýhovaný, jen vláknitý. L. proídlé, nejvýš

šir., u t. hluboce vykrojené, u okr. náhle zúž., na ostí trochu zu-

baté a pín vráskov., neist krémov blavé. Duž. bílá, nevonná.

Výtr. nepravid. vejité, 8—15 ju. Cyst. vakovit hruškov.

Xa lesní humusové pd v staré dubin u Roblína v ervnu 192X sbíral

p. Fr. Fcchtner, jednotliv. Od C. platyphylla plyšovým kl., nebílými 1. a nerýho-

vaným t. rozdílná. Neroste na dev.

C. picetorum sp. n. P. smrinná. Vždy jednotliv, kl. i—2 cm š.,

nízce pravid. sklen., uprosted trochu vmáklý, tence mas., hladký'',

lysý, velmi hygroí., za vlhka šed okrový, bez prosv. 1., za sucha

žlut kozový. T. málo delší pr kl., dosti kehký, brzo dutý, 3
—

4

mm ti., lysý, na basi zlomený, nahoe velmi bíle mrtnatý, bled

okrový, podél hrub vláknit rýhov. 3. ve vlákna trhaný, na basí

vlášením s okolím spojený, L. nehusté, dosti šir., u t. nejširší, za-

oblené, nesbíhavé, brzd utržené, bled okrové. Yýiv. krátce zaoblen

ellipt., 3
—

5 //. Cyst. žádné. Bez 'vn.
V houfech na naneseném jehlií v hustém smrí pod Ondcjovem v srpnu

1020. Náleží mezi druhy s rýhov. t., ale jest maliká. L. nejsou bílé, nýbrž již
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v mládí bled okrové, v stáí okrové. Rýhování jest nápadné, vlákna se od sebe

'Odtrhávají.

Pleurotus circinatus Fr. 1836. H. okrouhlá. Celý ist bílý, kl. 5 až

•8 cm, velice pravid. okrouhlý, ztuha mas., slab s'klen., na povrchu

hladiký, lysý, na okr. dlouho podvin. T. siolidní, velmi dl., i—2 cm

ti., ipod kl. zahnutý, hladký, lysý, pevný, slabé exccntr. L. husté,

.bílé, u t. nejširši a zaoblen pipojené, k okr. ztenené. Výtr. kul.,

.5
—6 //. Voní moun.

Na bezových kmenech vzácn. V íjnu 1921 na Karlov námstí v Praze,

u Jílovišt (Reiniš). Úhledná a lehce poznatelná houba svou blostí, pravidelností

a tuhostí.

Pl. patitoleucus Fr. 1863. H. bezová. Kl. 8— 12 cm, obyejn pro-

táhlý a nepravid. lalonatý, elast. mas., mírn sklen., hladký, bílý

neb slab nažloutlý, s okr. velmi tenkým, sehnutým. T. silné excentr.,

o málo krátcí pr. kl, asi i cm ti., tuhý, elast., k basi st\cn. a za-

kiv., sbíhajícími lupeny šebernatý, lysý, bílý. L. husté, útlé, sir.,

::volna dlouze sbíhavé, neisté bílé. Výtr. válcov., na basi šikmo stáž.,

10— 12 //. Voní silin moun.
Na bízách vzácn. Na áblickém vrchu na bízách každý rolcj na podzim

'(Zvára).

Paxillus odoratus sp. n. C. vonná. Kl. i—2 cm, tenký, elast.

kožovitý, ro'zlož., uprosted vmáklý, na ostrém okr. dlouho

podvin. a pak elegantn vlnkaté vrubovaný, nehygrof., bílý s to-

nem šedým, mastný, lysý (jakoby ojínný). T. zdélí pr. kl. (3 až

4 mm), posléz dutý, hladký, lysý, kl. stejnobaevný, nahoe asto

smákly. L. husté, tenké, dosti sir., etné i—2krát vidlené, zvolna

sbíhavé, ale nespojované. Výtr. kul., slab okrové, 5^
—6

jli.
Duž.

i bez rozemnutí silné líbezné vonná.

V tráv na lesní cest v Potoinách u Mnichovic pospolit a také trsnatý.

Podivná lioubika, vzezení malých Cantharell, ale prach, výtr. jest bledé

okrový a 1. posléz naervenaie okrové. Jest urit píbuz. Pax. helomorphus Fr.,

ale rozdílný.

Inocybe caespitosa sp. n. VI. trsnatý. Velice trsnatá, kl. i až

lYz. cm, nízce sklen., s okr. dlouho dol zlomeným, více mén hrbol.,

neist šed okrový, hladký, lesklý, tence mas., uprosted hrubé tvrdé

šupinatý, do poloviny ve vlákna trhaný. L. husté, sir., u t. zaoblené,

tenké, nejprv šed hlínové, pak šedohndé, na ostí bílé. T. trochu

delší pr, kl., 2—3 mm ti., neist bílý, pokivený, s duž. bílou, ze-

vn hrub mrtnaté šupinkatý, v stáí olysalý. Výtr. vejitoellipt..
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asto nestejnostranné, hladké, 7
— 10 //. Cyst. dlouze lahvicov., ježaté,

40 //. Páchne inocybov.
Na ovesném strništi vedle sinrkovclio lesa u Myšlína (Mn.) ve velikém

množství, v trsech po 5
—

20, v záí 1920. Nevím ani, kam by se mla zaaditi.

Trpnatost jest tu nápadnou, ponvadž Inocyby rostou obyejn jednotliv.

Naucoria pcllucida Bull. var. conglobata m. Ve všem se shoduje,

ale kl. není hygrof. a roste na zedelém díví v trsech pehustých, až 50 plodnic

obsahujících, dole teni bílou plstí slitých. Nevím posud, jedná-li se tu o nový

druh, nebo je-li to jen nahodilý zjev N. pelluc. K N. furfuracea nemiiže se

klásti, protože má ellipt. výtr.

Pholiota spectabills Fr. El., Hym. Eur. 221. (A. aureus Sow., .V.

quercicola Lasch., A. rhabarbarinus Krombh.). Š. nádherná. Stat-

ná, mas., kl. 12—20 cm v pr., tlust mas., nízce sklen., n€hyj:];Tof.,

na povrchu zlatožlutý, jemn^tni pitisklými šupinkami a vlákny

Jiedvábiý. T. mohutný, zdélí pr. kl., 2—3 cm ti., hladký, lysý, pru-

hovaný, žluý, nad mizivým blanitým prstencem hust drobn zrnitý.

L. široké, široce pirostlé a trochu sbihavé, ku okr. kl. spíše rozš.

než sten., tenké, sir., jasn žlutorezavé, bez bílého ostí. Duž. žlutá,

velmi hoká. Výtr. nestejnostranné vejitoellipt., k basi šikmo stáž.,

jemn, drsn bradavité, jasn žluté, 8— 10 /n.

Na basi kmen dubových velmi vzácn. Ve Hvzd u Prahy sbírala si. M.

Charvátová (lo, 1921). Jest krásná, veliká houba. Od Ph. aurea šupinkatým kl.,

žlutou a hokou duž., širokými 1. a výtrusy ihned rozeznatelná.

Ph. aurea Pers. 1801. Š. zlatá. Velká, mas. houba, kl. 8—15 cm
v pr., mírn sklen., tlust a elast. mas., k okr. velmi ztenený a asto

zpt ohrnutý (bezlupenný) , hladký a bezšupinný, v mládí matn sa-

metový, krásn cihlov ervený. T. asi zdélí pr. kl., dole mírn
ztluštlý, také ervenohnd nebo oranžov nabhlý, nahoe drobn
zrnit šupinkatý, s kl. mohutným závojem spojený. L. dosti úzké,

na t. zúžen sbihavé, pi okr. kl. velmi zúž. a mizící, nejprv bledé

pak okrové, na ostí hladké. Výtr. ellipt., 8—10 //, žlutohndé, hlad-

ké. Cyst. nepatrné, sporé, krátce sloupkovité.

Na zemi v trsu u Král. Dvora sbíral p. prof. /. Cíp v záí 1921. Jest nád-

herná houba, v mládí tvar hib napodobující, v stáí s velikým, rozlož, kl.

Duž. prý byla mírná, Ph. aurea jest velmi vzácná a mykologm málo známá.

Rickcn neprávem plete Ph. aurea Pers. s Ph. spectabilis Fr.

Ph. psendohypholoma Vel. ^.ajímavou a úhlednou tuto houbu nalez'

jsem v listopadu 1921 ve velkém množství na olšových paezech u Jílovišt.

Kl. jest brzo oblý, brzo hrbol., v mládí celý pkn sírožlutý, v stáí uprosteci

nahndlý. Velm v mládí hojné, pavuinaté, ist bílé. L. v stáí u t. nejširší,

k okr. ztenené. Výtr. ellipt. až nestejnostranné ellipt., cyst. nitkov. neb pali-

kovité. Páchne siln jako Ph. squarrosa.
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Crepidotus Sarabuci sp. .n. Tr. bezová. Plodn. škeblovitá, tenká,

okrouhlá, sklen., na okr. úzce ipodvin., i cm v pr., zevn lysá, bílá,

jen na basi dlouze iplstnatá, kehká, stranou kratikou stopkou pi-
sedlá. L. hojné, široce bich., na okr. útle zoubkaté, tenké, nestejn
dl., nejprv slab nažloutlé, pak ale šed okrové. Výtr. vejitoellipt.,

bled žlut okrové až hndavé, 6—9 fi. Cyst. hojné, válcov.,

palikov., lahvicov.

Na trouchnivém paezu bezovém v rokli u Slivence v íjnu 1921. Jest sice

píbuz. Cr. variabilis, ale lysostí, barvou 1. a výtr. se liší.

Hypholoma Piláti sp. n. T. Pilátova. Drobná, velikosti i podoby
H. elongatum. Kl. ,1

—2 cm, .nejprv zvoncov. kužel., pak rozlož,

.s- tupým hrbolcm, na povrchu vždy hrub svraskalý, nerýhov., velmi

hygrof., lysý, za vlhka syt hndý, matný, suchý, za sucha svtle

žlut kozový, v mládí bilým velem s t. spojený, které zanechává bílý

prstenec. T. zdélí pr. kl., tenký (2 mm), chrupavitý, lysý, vlnkat

prsvitný, s tenkým kanálkem, doJe ervenohndý, nahoe bledý.

L. tenké, šir. bich., u t. zaoblené a trhavé, nejprv blavé, pak ma-

sov nahndlé. Výtr. vejitoellipt., nestejnostranné, 11— 13 //. Cyst.

lahvicovité. Páchne siln jako H. epix. Diiž. mírná.

jednotliv nebo pc 2—3 na erné kyselkové pd v lukách u elákovic
v íjnu 1921 sbíral p. Alb. Pilát, nadšený mladý botanik. Nemže se s H. eloti-

gatum spojovati.

Stropharia luteonitens Fl. Dan. (Anellaria lut. Vel.). L. nažloutlá.

Kl. I—2 cm, tup kuželov., hladký, lesklý, velice slizký, nehygrof.,

nerýhov,, svtle žemlový, uprosted] hndý, tence mas. L. šir., uaté,

krátce sbíhavé, nejprv nachové, pak ernavé, s bílým ostím, husté,

šir. pipojené. T, velmi dl., rovný, bled žlutavý, lesklý, uprosted
a miiziivým blanitým kroužkem, 2—3 mm ti., nahoe jemn mrtnatý
a žebernatý. Výtr. ellipt., velmi veliké, fialov šedé, 16—19 jn. Cyst.

nitov., rov,né, skoro palicov. Páchne siln jako Hyphol. epixanth.
V zetlelém smetí v lese u Roblína hojn, v ervnu 1921. Jest píbuz.

Anellaria conica Vel., ale vtší a jinak zbarvena, kl. není ostrý a 1. jsou sbíhavé.

Psilocybei insilíens Britz. Derm. et M. p. 173. L. páchnoucí. Kl.

13^,
—

3 cm, zvoiucov. hrbok, pak rozlož., tence ztuha mas., hladký,

lysý, neslizký, za sucha lesklý, velmi hygrof., pi usychání s po-

stranní tem,n okrov hndou páskou bez prosv. 1., za sucha žlutav

kozový, na okr. s bílými, zrnky. T. velmi dl., vlnit kivolaký,

elast, nezlomitelný, hedváb, vláknitý, s uzounkým kanálkem, nahoe

bledý, dole hndý, hedváb, vlákn., na basi bílým myoeliem' obalený.

2—4 mm ti. L. šir. bich., nehusté, šir. pipojené a sllab sbíhavé,
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nejprVi bledé, pak okrové, konen temn kávové hnédé, s biíým

ostím. Výtv. podlouhle nestejnostrann ellipt., k obma koncm
zúž., smutn okrov žlutavé, 8— lo

f.i. Cyst. krátké, kivolace nitkov.

Páchne pronikavé jako Hyphol. epixant.

Na starých suchých kravinách v Šárkách v íjnu 1921 sbíral p. Alb. Pilát

ve velkém potu. Diagnosa autorova se s naší houbou nápadn shoduje (z Bavor).

Zápach jest nesmírný.

Polyporus sonalus \'c\. str. 671 budiž pejmenován v P. circulatus m.

Telanionia caespitosa Vel. str. 463 nechf sluje Td. Svantoviti Vel.

290



LITERATURA.

(Uvádím tuto píslušnou literaturu, akoliv u každého drulni autor a pvodní

diagnosa jsou uvedeny. Úplná eská mykografie tu zaznamenána není, což pro-

vésti musí autor, který celou eskou mykologii jednou bude sestavovati.)

Alhertini L. B. von. Viz Schweinitz. Alb. et Schw . Conspectus fungorum.

Lipsiae 1805.

Allescher. Verzeíchn. in Siidbayern beob. Pilze 1886—91.

Barhier Maurice. Descriptíon synthetíque des Russules de France. Dijon, 1908.

Bataille Fréder. Monograph. des Astérosporés (Factar., Russula). 1908. — Mono-

graph. des Marasmes Europe. 1919.
— Monograph. des Morilles et des

íelvelles. 191 1. — Monogr. des Flygrophores. 1910. — Monogr, des Corti-

naires Europe. 1912. — Monogr. des Inocybes Europe. 1910. — Monogr.
des Bolets. 1908. — A"esms Besangon ve Francii.

Batsch Aug. Joh. G. Elenchus Fungorum 1783—89. Jena.

Buttara J. A. Fungorum agri Ariminensis historia. Favent. 1759.

Berkeley Mil. Jos. Notices ot British Fungi. Lond. 1837. — On new Fungi.

Lond. 1852—65. — Outlínes of British Fungology. Lond. 1860.

Be:,dk Jan. Houby jedlé a jim podobné jedovaté. Praha looi. K tomu Luá-
kv atlas.

Bigeard-Guillemin. Floe des champignons snpérieurs de France. Chalons 1909.

Bclla J. Die Pilze der Pressburger Flora. Verh. Verein. fiir Xaturk. Pressburg.

1857.

BoltoH James. Hystory of Funguses about Halifax. 1788—91- Nmecké vydání

v Berlín. 1795— 1820.

Bonorden H. F. Handl)uch der allgem. :Mykologie. Atlas 12 tab. Stuttg. 1851.

— Mykol. Beobacht. Bot. Zeit. 1851. — Die Gatt. Lycoperdon und Bovista,

Bot. Zeit. 1857.

Boudier E. Bullet. de la SfKÍété mycol. de France. Paris. 1887, 89, 1900, 1904-

Ercsadola Giac. Fungi Tridentini noví vel nondum descr. Trident. 1881—92.

Briganti \. De fungis Neapolitanis. 1824. — Historia fung. regni Neapol.

Neapoli 1848.

Britzelmayer M. Die Hymenomyceten aus Súdbayern. 10 dílu, s 616 run malov,

tab. Berlín. 1879—94- Dležité pro echy dílo.

Bruns E. Beitr. zur Kenntn. d. Goth. Polysaccum. Flora 1894.

Bulliard P. Herb. de la France, sec. Divíš. Champignons. 1870— 1812. (Venten.).

59 921



BucIioUs F. llypogaecii .-lus Russland. Hedwigia 1901. — \'erzeiclin. d. bis jetzt

im I5altik-iim Russlands gofund. Hypog. Riga 1901. — Bcitr. zu Morphol.
u. System, d. rij'pogaccn Russlands. 5 Taf. Riga 1902.

Cooki- M. C. Handbook of llritish Fiingi. London 1871. — Illustrations of Bri-

tisli Fnngi. 1198 tabulí. Lond. 1881—qo, — Mycograpli. of Br. F. Lond. 1804.

Cookc—Berkeley. Les champignons Paris 1878.

Cordier M. Les Champignons do France. 1870. 60 pl.

Corda A. Anleitung z. Studium d. Mykologie. 8 Taf. Prag. 1842. — Icones

Fungor. liucusque cognitor. Pragae. 64 tab. 1838—56.

Destréc C. Révision dcs Geaster observés dans les Pays-Bas. Nederl. Kruidk.

Arch. Xijmcpen 1894.

De Toni J. I;. Revisio monograph. generis Geasteris. Rev. Mycol. 1887. 2 tab.

— Nidulariaceae, Lycx>perdaceae, Hymenogastr. Saccardo, Sylloge lung.
Patavii 1888.

Dickson Jac. lasciculi phiutar. cryptogamic. Brijannic. I.ond. 1785— 1801. 12 t.

Díifaur L. Atlas des ciiampignons coroestibles et vénéneux 180T. Paris 80 pl.

Diime Paul, L'Amateur des champignons 1907— 13. Paris.

Ditmar L. P. Die Pilze Deutschlands. Xiirnberg 181 7. 64 tab.

Enghr A. und Pruntl K. Die Natiirl. Pflanzenfamilien. Hymenomyc, von Hen-

nings. — Phalin. von Fischer. — Gasteromyc. von Fischer. — Auricul. Tre-

mell. von L.indau. Dležité orientaní dílo.

Flora Danica (Fl. D,). Icones plantarum in r.egnis Daniae et Xorwegiae nascen-

tium ad illustrandam Florám Danicam. Hafniae 176—1831. Fol. Chr. Oeder,

O. Vr. .Múllcr, Mart. \'ahl, \Yilk. ílornemann.

Forqingnon L. Les champignons supcrieurs. Paris, l88().

Fischer Ed. Rabenh. Kryptcgam. Flora, Pilze. Ascomyc. Tuberaceae. Leipzig

1897. — Zu Entwick. gesch. der Gasteromyc. Bot. Zeitg. 1884.

Fries El. ]\Lignus (1794—1878). Zakladatel Mykologie, Observationes mycolo-

gicae 1815— 18. — Systema mycologicum 1821—29.
— Elenchus fungorum

1828. — Epicrisis systematis mycologici 1836—38. — Icones selectae 1867

až 1875. 20 tab. — Monographia Cortinarior. Sueciae 1851. — Monograph.

Hymenomycetum Sueciae 1857—62. — Hymcnomycetes Europaei, Upsala

1874. — Boleti generis illustratio. Upsaliae 1835.

Gillet C, C. Les Champignons de la France. Hymenomycet, Discomycetes.

AleuQon 1877—98.

Hazslinský Ir. Hungarian Geasters. Grevill. 1874. 47 pl.
— Bemerkungen zu

d. deutschen u. ungar. Geaster-Arten. Abh. d. Bot. Ver. Brandenburg. 1882.

— Beitr z. Kenntn. d. ungar. Pilzflora. Fungi Hypogaei. Verh, Z<x>l. Bot.

Ges. Wien. 1875. Trichogasteren, 1876.

Hcnnings V. Die Tylostoma-Arten d. Umgeb. Berlins. Abh. Bor. \'e\\ Brandcn-

burg, 34.
— Clathrus cancell. bei Berlin. Tamže 1900. — L^eber márkische

Gasteromyceteu. Tamže 1901.

Hesse Rud. Die Hypogaeen Deiitschlands. i, II.Tuberac, Hymenogastr. 1891

až 1894. 22 tab.

Hoffman Vr. Georg. Vegetabilia cryptoganiica. Erlangen 1787 — 99. 6 tab.' —
Xomenclator fungorum. Berlin 1789—99. 6 tab.

922



Hoffiuun H. Tcones analyticae fungorum. Giess. 1861—65. — Index mycologicus.

Lipsiae 1860. — Index fungorum. Lips. 1863.

Hcllós Laszló. Gasteromycetes Hungariae. 31 tab. Velké folio. Budapest 1903.

Madarské a nm. vydání.

Holmskiold T. Beata ruris otia fungis Danicis impensa. Hafniae 1790—99.

75 tab.

Hornemann J. Wilk. Viz Flora Danica.

Hussey T. j. Illustrations of British Mycology. London 1847—55. 140 tab.

Jacsewsky A. Not sur le Pompholyx sapidum Cda. Bull. de la Soc. mycol. de
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od Th. Baila 1858.
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deornni. (Wicgm. Naturg.) 1.836. 1.
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Ottú \. G. System. Anordnung u. Beschreibung der Agaricorum. Lcipz. 1816.

Patouillard A. Tabulae analyticae fungorum 1883—89.
-- Les Hyménomycetes

Europe. 1887.
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Paris 1855.

Planchon G. Cbampignons comestibles et vénéneux 1884.

Passerini G. r'"ungbi Parmensi enumerati. Firenze 1872.

Persoon Cbnst. Heinr. (zem. v Paíži 1837). Observationes mycologicae.

Leipz. 179b—99. — Icones et descriptioncs fungorum minus cognitorum.
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tab. — Encbiridion Fungorum in Europa media. Paris 1886. — Floe my-
cologigue de la France. Paris 1888. — L'interpretation des planches de Bul-
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Cl. adusta Vel. 276.
» angustissima Lsch. 275.
» anisata Vel. 256.
» arvensis \e\. 261.

» attenuata Vel. 257.
» brumalis Fr. 275.
» Cacabus Fr. 262.

» Cacao Vel. 272.
» calcarea Vel. 23.
» candida Bres. 253.
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» Casimiri Vel. 260.

» catina Fr. 253.
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» decnlorans ^'cl. 275.
» depallens \'el. jy.^,.

» diatreta Fr. 270.
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» ditopus Fr. 273.
» ericetorum Bull. 253.
» erubescens Acl. 257.
» expallens P. 272.
» explanata Ael. 267.
» Fechtueri A'el. 26G.

» flaccida Sow. 262.

» fragrans Sow. 275.
» fritilliformis Fr. 271.
^> gilva P. 268.

» hirneola Fr. 259.
>^ humicola Ael. 256.
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» incilis Fr. 265.
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» inversa Scp. 262.
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» maxima Quél. 264.
-> metachroa Fr. 270.
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» mycenopsis \'el. 277.
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» nivea Yel. 255.
y> obbat.a Fr. 272.

Cl. obolus Fr. 272.
» obscura Vel. 274.
» obsoleta Btsch. 269.
» orbiformis Fr. 276.

» odora Bull. 267.
» olida Vel. 260.
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» ornameutalis A'el. 255.
» opaca Vel. 268.

» papyracea Vel. 278.
» pedicellata \'el. 278.
» pellucida Acl. 274.
» phyllophila P. 254.
» pinetoruim A'el. 276.
» plana Vel. 277.
» pratensis Ael. 2fo.

» pruino.sa Fr. 270.
» pusilla \'el. 259.
» sinopioa Fr. 263.

» .sordida VqI. 258.

» squamosa A'cl. 2f 8.

» squamulosa P. 265.
» splendcns P. 262.

» stannea Vel. 261.

» stipaephila A"el. 261.

» sftolonifcra W-\. 257.
» strangulata \ el. 274.
» striata Ael. 2)i.

» striatipes A cl. 2O0.

» suaveolens Schm. 269.

» suavis A'cl. 269.
» tencrrima \ cl. 257.
» tuba Fr. 253.
» vcntricosa Ael. 269.

» vibccina Fr. 270.
» xanthophylla Acl. 256.

Clitopilus mundulus I.sch. 612.

Cl. I*runulu,s Scop. 611.

» undatus Fr. 612.

CoUybia Fr. 327.

C. acervata Fr. 334.
» adusta \'cl. 341.
» aquosa Bull. 339.
» asema l''r. 330.
» Bezdki \'cl. ,^32.

v bohcmica \'cl. 340.
» butyricca Bull. 320.

» candicans \ cl. 338.
» cirrhata Schm. 345.
» collina Scop. 338.
» compressa \"cl. 337.
» conigcna 1". 341.
» crassifolia A'el. ^,33.

» dcnsiíolia \'cl. 333-
» dryophda líull. 336.
» cxsculpta l''r. 336.
» extuberans Fr. 340.

» filamentosa \'cl. 344.
y funifera \'el. 330.
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C. fusipcs ilull. .^.U'.

liariolorum Caiul. 343.

Hcdrychii \\'\. 345.

hiccrata l.-cli. Ti;^4.

l(>niiii)cs iiull. 331.

huiiínlia (/lili. ^^(h

lute.sccns \\1. 337-

macroura Se. 331.

niaculata Schw. 328.

marasmih)rmis \'cl. 344.

mollis \el. 335.

mucida Sch. 346.

niyosurus l'V. 344.
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pallida \'el. 343-

phacopudia Bull. 330.

picetorum \'el. (;i6.

platyphylla P. 328.

pulla Schff. 33J.

rancida Fr. 345.

Reisneri \'el. 334.

Rcicherti \'el. 33;^.

rcticulata Vel. 916.

rhizophora Vel. 335.

roblinensis Vel. 916.

rosella Vel. 338-

rufescens Vel. 338.

stipitaria Fr. 185.

strobilina Vel. 341.

striatipes Vel. 329.

saiccinea Vr. 337.

tenacella P. 340.

tnichilus Lsch. 342.

truncorum \"el. 333.

tuberifera \\-\. 340.

tubercsa P-ull. 345.

velntipes Curt. 3:2.

vestipes ^'el. 344.

xanthopus Fr. 337.
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C. atramentarius Vnú\. 115.

» comatus I"l. 1). ii2.

» crenatus Lsch. 117.

» diaphamis Qul. U9.
» disseminatus P. 118.

» echinatus Vel. 114.

•>> epliL-iiK-roides Bull. 113.
» cphemerus Bull. iiO.

» extinctorius Bull. 114.

» fimetarius L. 113.

» hemerobius IV. T17.
» hiascens Fr. 1 17.

» impatiens Fr. 1 17.

» micaceus Bull. 116.

» niveus P. 113.
» ovatus Schff. 112.

» papillatus Btsch IIO.

» plicatilis Curt. 116.

C. radians 1 )sni. 1 1().

» roris Qul. i 18.

» sccptruui ini^h. 1 i().

» silvaticus Vel. 1 14.

» similis B. Br. i 14.

» vtcrcorarius líull. 113.

» sterquilinus hV. i 12.

Cordyceps militaris L. 902.

C. parasitica Wlkl. 903.

Corticium P. 755.

C. acerinum Vel. 756.
» arachnoidcum Brk. 756.
» corruKatuui l"r. 755.
>^ fagincuni \ cl. 757.
» ferrugiiu-um i*. 757.
» gigautcum Fr. 756.
» hcterosporum Ye]. 757.
» lacteum Fr. 756.
» Nešpoi \ el. 757.
» pezizi form Vel. 757.
» Reisneri Vel. 758.
» roseum P. 758.
» tcnerrimuni \ el. 756.

» velutinum \'el. 755.

Cortinarius Fr. 400.

Cortiniopsis 572.

Coryne sarcoides Toq. 847.

Craterellus cornucopioides L. 765.

C. crispus Sovv. 766.

Crepidotus Fr. 554.

Cr. alveolus Lsch. 556.

» applanatus P. 555.
» depluens Btsch. 555.
» (iraminum V'el. 554.

» haustellari.^ Fr. 555.
» mollis Schff. 556.
» palmatus Bull. 554 •

» Pruni Vel. 555.
» reniformis P. 556.

» Rubi B. Br. 554.
» .Sambuci \'e\. 010.

» variabilis P. 556.

Crucibulum vulgare Tul 841.

Cudoniella aquatica Lib. 885.

C. rugosa A"el. 885.

Cyathus FTall. 841.

C. complanatus DC. 842.
» deformis W. 842.
» Olla Btsch. 841.
» stcrcoreus Sch^v. 842.
» striatus FIds. 841.

Cyclocybe Vel. 371.

Cyphella Fr. 766.

C. cupula Fr. 767.
» flos albus Vel. 767.
» laeta Fr. 767.
» muscigena P. 767.

Cystocybe Vel. 495.
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D;ii-'i'Voni3'Ccs cleliqiicscens Bull. 788.

Daealea P. 689.

D. aquosa Vel, ''89

» cinerea Fr. 603.
> confragrosa Vi'. 604.
» fusca Vel. 689.
;> gibbosa P. 691.
» indurata \'el. 694.
» latissima Fr. 690.
» lobata \'el. 692.
» mollis Vel. 690.
» cchracea Vel. 693.
» parasitica \'el. 690.
:> qnercina L. ;9i.
^> Reisneri \"el. f,93.

••> Schulzeri Poet. 689.
•> iiiiicíjlor Bull. 692.
-•) zunata Sclr^-. C92.

Dermocybe Fr. 433.
D. affinis \'el. 437.

annulata Vel. 439.

anomala Fr. 44T.

anthracina Fr. 435.
azurea Fr. 439.

camura Bull. 438.

canina l-"r. 441.

cinnabarina Fr, 435.
cinnamomea 1.. 436.

diabolioa Fr. 440.

flavipcs \'el. 440.
(iintliana Acl. 435.
ochrr)Ieuca Schff. 438.
orellana Fr. 436
purpureobadia Karst. 437.

raphanoides P. 438.
riculata Fr. 439.
ericea \ cl. 440.

spilomca Fr. 440.
subinfucata Britz. 437.
tabularis Fr. 439.

uliginosa Vr. 437.
Discina Fr. 8^n.

D. ancilis P. 860.

>^ pallida \'el. 862.

» rcticulata Grev. 860.

» uiTiula \'el. 861.

» venosa I*. 861.

Disciseda circiumsciss.u B. C. 833.

Eccilia Fr. 631.
F. ardosiaca Bull. 632.
» cancrina Fr. 631.
» carneoalba Wt. 631.
» parkensis Fr. 632.
>; rhodocalyx Lsch. 632.
» rusticoides Gill. 631.

Elaphomyces Nees. 909.
E. cervinus L. 910.
» hassiacus Hesse. 910. ,

»

»

»

»

E. maculatus \'itt. o 10.

» plicacus Hesse. 010.

» scaber Wlld. 910.

Entoloma Fr. 612.

ií. clypeatum 1^. 615.
» griseocyancuni Fr. 613.
» invnlutum \'el. 616.

» lividum Bull. 616.

» madidum Fr. 614.
» majale Fr. 615.
» nidorosum Fr. 614.
» porphyrophaeum Fr. 616.

» prunuloides Fr. 614.
» rhodopolium Fr. 615.
» sericeum lUill. 614.
» speculum l^r. 616.

Exidia glanduloa Bull. 7()2.

Favolus europaeus Fr. 696.

Fistulina hepatica Schff. :;29.

Flammula Fr. 508.

Fl. alnicola Fr. 510.
» astragalina Fr. 510.
» conissans T'"r. 511.
» flavida Schff. 510.
» granulosa \'el. 513.
» gummosa Leh. 509
» hybrida Fr. 511 .

» Icnta P. 500.
» liquiritiae P. 513.
» mixta Fr. 509.
» pcnetrans Fr. 511.
» plidliotiformis \'el. 513.
» sapinea Fr. 512.
» spumosa l'r. 509.
» sqnamulosa \'el. 5T2.

l-"nincs (574.

Galéra Fr. 537.

G. albida \"el. 548.
» apala Fr. 539.
» aquatilis Fr. 547.
» argentea \'cl. 552.
» atripes \e\. 549
» bulbosa ^'el. 543.
» caespitosa \'el. 551.
» calcarea \'el. 547.
» conferta Bolt. 544.
» decolorans \'el. 54O.
» dumetorum \'cl. 541.
» excentrica A el. 549.
» Fechtncri A'el. 545.
» fragili \'el. 548.
» globispora \'el. 545.
» graminea \e\. 548.
» hydrocyboides A el. 551.
» hypnorum Schr. 546.
» lateritia Fr. 539.
» Leucobryi Ael. 550.
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G. macrospora \ ol. 54O.
» major \ ti. 540.
» mel ca ^'cl. 541.
» microcystis \'cl. 542.
» microorphala \ ti. 543.
» microsporn \ cl. 54J.
» mniopliila Lsch. 549.
» minima \'el. 552.
» myct-noidcs Fr. 553.
» mycenopsis Fr. 548.
» ob sen ra \'el. 530.
» paliulosa Fr. 545.
» pubescens \'el. 351.
» pulchella \ cl. 543.
> pygmacoaffinis Fr. 542.
» ravida Fr. 546.
» reticulata \'cl. 342.
» schooniphila \'cl. 352.
» siliíiiiira Ir. 340.
» solida \ cl. 330.
» sordida \ cl. 341.
» spicula Fsch. 343.
» stagnina Fr. 344.
» stenophylla \ cl. 341.
» tencra Schff. 340.
» to.Líularis Bull. 332.
v umhonata \"cl. 343.
>-> velata Vel. 547.
» vittaeformis Fr: 330.

( iauticra gravcolcns \'itt. 700.
» nidrcbcUaeformis \'itt. 709.

Geaster Micb. 834.
G. asper Mich. 836.
» Berkelcyi Mas. 83ri.

>^ calyculatus Fiick. 836.
» cnronatn.s Schff. 833.
» fimbriatus Fr. 834.
» fornicatu.s Hds. 833.
» lagcniformis ^'itt. 833.
» limbatus Fr. 833.
» pectinatus P. 837.
» Scbmideli ^'itt. 836.
» stellatus Scnp. 834.
» striatulus Klch. 837.
» umbilicatU Fr. 837.

Genea Neuwirthi \ cl. 006.

» pnlcbra Cda. 903.

GcoglosMim hirsiitum P. 882.

» ophioglossoides L. 882.

Gcopora ^Ticliaclis Fscb. 007.

Gcopyxis Scbn . 837.
G. bufonia P. 839.
» carbonaria A. Scb. 838.
» Catinus Hlm. 8iO.

» Cavinae ^'el. 851).

» Craterium Schw. 837.
» cupularis L. 838.
» expallens \'el. 859.
» foetida \'el. 838.

' i. pusill.i \cl. 850.

Goniphidius b'r. 88.

(i. glutinosus Schlf 88.

» maculatus Scp. 80.

» roseus !•>. 8<).

» viscidus F. 88.

Grandinia br. 733.

Gr.Abrotani \"cl. 734.
» ceracca \ cl. 734.
» crustosa 1'. 734.
» granulosa P. 734. -

» sulphurca Vel. 734.

Guepinia peziza T. 780.

Gyrocephalns mfiu^ lcc|. 793.

Gyromitra Ir. 8()i.

G. Bul)aci \ cl. 893.
» esculenta P. 892.
» fastigiata Krmb. 892.
» .gigas Krmb. 893.
» inflata Cum. 8cj3.

» infula Schli". 804.
» Xeuu irthi \'cl. 894.
» suspecta Krmb. 894.

Gyrodon Stejskali Bres. 728.
» rubescens Fr. 727.
» lividns P>ull. 727.

Hcbeloma Vx. 388.

H. birrnm br. 390.
» caespitosum \ cl. 381J.

» cinereuni \'cl. 396.
» claviceps- Fr. 392.
» crustulini form Bull. 307.
» diffractum Fr. 300.
» fastibile Fr. 393.
» firmum b'r. 392.
» fragrantissimum \'cl. 3(13.

» fusipes Bres. 396.
» glutinosum Ldg. 39!.
» hiemale Bres. 394.
» longicaudum P. 397.
» lugens Ingh. 397-
» macrosporum \'el. 308,
» majale \ cl. 30O.
» mesophacum Vx. 3()0.

» nigricans Vel. 393.
» odoratum ^'c!. 304.
>: proletarium \ cl. 398.
» punctatum Fr. 393.
» rubrofuscum \'el. 393.
» sinuosum Fr. 392.
» squamulosum \'el. 302.
» strophosum Fr. 380.
» suaveolcns \ cl. 399.
» velatum \'el. 3go.
» vernale \'el. 391.
» versipellc Fr. 394.
» virgatum \'el. 398.

Helotium Fr. 848.
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H. brevisporum Ve). 849.
» Equiseti Ve]. 851.
» gramineum A el. 850.
» herbám 1*. 851.
» lunatum \ el. 851.
» pileatum V'el. 8so.
» Phialae Vhl 850.
» Pruni Vel. 851.
» c|uercinum Vel. 848.
» virejultonim Vhl. 8=;o.

Helvella L. 886.

H. afíinis \el. 890.
» albipes l-\ick. 890.
» crispa Scp. 887.
» elastica liull. 880.

» Ephippium Lév 890.
» lacunosa Afz. 888.

» monachella T'^'. 890.
» nigra A'el. 888.

» palle.scens Schff. 887.
» pezizdides Afz. 891.
» Quéletii Bres. 888.

» scrobiculata Vel. 891.
Hirnenla Auricula Indae L. 794.
Humaria Fr. 854.
H. albodiscina Vel. 855.
» combusta Vel. 855.
> granulata Bull. 854.
» lechithina CfKjk. 855.
» ollaris Fr. 8.S4.

» rui.iricosa Fr. 855.
» sul)virescens \'el. 855.
^> .Sydcnvii Rhm. 856.
» violascens \ el. 854.

Tlydnobolites cerebrif. T. 907.

Hychidtria carnea Cda. 906.
» Tulasnei B. B. 906.

Hydnum L. 743.

H. alnicolum Vel. 745.
» aiirantiacum Btsch. 749.
» Auriscalpimm L-. 746.
» bicolor A. .Schw. 745.

hohemicum Vel. 752.
> bruunescer.s A'el. 753.
» Caput ursi Fr. 7J6.
» cirrhatnm P. 754.
» compactum P. 7-i9.

:> coralloides Se. 746.
» cj'athifnrme Schff. 747.
» diversidcns P"r. 75J,
\ echinosporum Vel. 745.
)> farinaccum Vel. 745.
> Fechtnen \ el. 746.
» fennicum Karst. 750.
» íerrugineum Fr. 750.
^> fnetidum Vel. 744.
» íusipes P. 749.
>> imbricatum J^. 753.
^> inuindibukim S\v. 749.

H. laevigatum .S\v. 748.
» macrodon P. 744.
» melaleucuin Fr. 747.
i> moschatellinum Vel. 7-;9.

» mucidum P. 7-!4.

» mnrinum \'el. 751.

» nigrm Fr. 748.
» niveum P. 744.
» nudum \'el 747.
» odoratum \'el. 748.
« Qnéleti Fr. 752.
> repandum F. 752.
» rufescens P. 7.S2.

» scabrosum Vr. 753.
» scrobiculatum l'r. 751.

» sericeum \'el. 748.
» squamosum Schff. 753.
» stipatum Fr. 745.
» subsquamosum Btsch. 753.
» suaveolens Se. 750.
» velutinum Fr. 751.
» znnatum P)tsch .751.

llydrocybe Fr. 469.

H. acetosa A'el. 479.
» acuta \-v. 494-
» albicaulis Ael. a78
» angulosa Fr. 471.

armcniaca Schff. 477.
» atrocinerea \ el. 492.
>•> campanulata Vel. 491.
» candclaris F"r. 476.
» colus F r. 469.
» compacta Vel. 473.
» conica Vel. 473.
» Cordae Vel. 494.
» crassifolia Vel. 472.

cypriaca Fr. 484.
'> cystidifera Ael. 487.
^> decipiens P. 487.
> detonsa Fr. 493.
» diluta P. 480.
» emarginata \'el. 485.
-' erugata AA"m. 480.
» erythrina F"r. 485.
» fasciata Fr. 486.
» fascicularis Vel. 492.,

» finitima Britz. 490.

fulvescens Fr. 489.
^> fuscoolivacea Ael 475.
s galeraeformis \'el. 494.
» germana Fr. 486.
» globispora Ael. 479.
» graminicola \'cl. 401.
'» Fíedrychii \'el. 471.
» hygrophana \'cl. 475.
» imbuta Fr. 483.
» inflata A'el. 482.
» loannis Vel. 490.
» ifiabellina Btsch. 474.
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ij. iiil);irina !• r. 474.
» liiiíglutnii l->. 401.
» lacvispura \'d. 474.
» legununosa \'el. 493.
» leonina \'c\. 475.
» leucopus Bull. 487.
» livur l'V. 484.
» lucorum \'cl. 488.
» macrospora \ el. 400.
» maleolens \'el. 492.
» melita \'el. 493.
» milvina Fr. 475.
» minima Vel. 492.
» Montis albi \ el. 471.
» mucosa \ el. 486.
» nasuta \'e\. 495.
» naiícoriaeformi? \'f\. 4^4.
» nigricaiis \'cl. 488.
» obtusa Fr. 489.
» cxrhraccoleonina \'c\. 481.
» odorata VeJ. 479.
» patcriformis l-"r. 474.
» Poncae Vel. 476.
» privigna i-r. 48-'.

» pseiuloinoloma \'cl. 481.
» pulclierrima \'el. 478.
» radicans \"el. 477.
» reticulata \'el. 491.
» Rigeiiiae \'el. 472.
>' rigen.-^ P. 488.
» riibricosa T"r. 473.
» saniosa ¥r. 480.
» saturnina Fr. 483.
» scandens Fr. 481).

» sericea Vel. 482.
» silurica Vel. 484.
> sordida Vel. 477.
» squamosomarginata \'cl. 483.
» striata Vel. 472.
» .striatula \'e\. 487.
y: subferruginca P>t?ch. 481.
» tortunsa Fr. 48-.
» tubcrosa \'el. 484.
" uinbonata \'el. 479.
» uninioda Eritz. 488.
;> \'alcntini \'e\. 476.

ilygropborus Fr. 97.
H. caespitosus ^'el. 102.

» ceraceus Wlf. 109.
» chlorophanus ¥r. 107.
» cinereus \'el. 101.

» coccineus Schff. 108.

» Colemannianus P>1. loi.
» compressus \'el. 104.
» conicus Scp. 106.
•» fornicatus Fr. 104.
^> furcatus Ve). 100.
» hispidus Vel. 104.
» igncus \'el. Tio.

iJ. impudicu.s \ cl. 108.

» intermedius P. loG.

» irrigatus P. 102.

» laetus P. 109.
» leporinus Fr. 100.

» luteus \'el. 103.

» mclapodius IV. 103.
» miniatus Fr. no.
» mucronellus Fr. 109.
» nemoreus Lsch. 99.
» nitratus i'. 103.

» niveus Scp. loi.

» olivaceus \"el. 104.

» ovinus lUili. 103.

» pratensis P. 100.

>^ pseudococcineus \ el 106.

» psittacinns .Schff. 107.

» piilchcrrimus \'cl. 107.

» pimiceus Fr. 105.
» pusillus Vel. 109.
» RigcUiac \'e\. lOi.

» rubcácens \'e\. 102.

» rubripes ^'el. lOi.

>' sciophanus Fr. 108.

y. siccus Vel. 107.

» sordidu? \'el. 912.
» spadiceus .Scp. 912.
» squalidiis Lsch. 106.

» subradiatus Schm. 102.

» unguinosus Fr. 108.

» virgineus Wlf. TOO.

» vitcllinus Fr. log.

Hym.enogaster aromaticus \'cl. 800.

» arenarius Tul. 800.

» Klotzpchii Tul. 801.

líypholoma Fr. 571.

H. aelopus Fr. 581.

» appendiculatum Bull. 575.

>^ bohemicum Ye\. 581.
» Candolleanum Fr. 574.
» Caput Medusae Fr. 371.
» capnoides Fr. 577.
y cascum Fr. 573.
/> collariatum Vel. 570.
» coriariími Fr. 574.
» elaeodes Fr. 580.
~- elongatum P. 57Ó.
» epixanthum Fr. 578.
» íascicnlare Bolt. 579.
" íoetidissinium ^"el. 582.
» hydrophiium Bull. 576.
X- igneurn \'ei. 578.
>. lacrimalnmdum Bull. 572.
^> lateritium Schff. 576.
» leucotephrum Berk. 572.
/> mclanthiniím Fr. 373.
» perolidum \ el. 578.
-> pertinax Fr. 570.
» Piláti Vo]. oiQ.
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H. Polytrichi Fr. 577.
» praecox Vel. 575.
» pseutiofuscicuhire \ el. 380.
» pusilluni \'el. 580.
» quercinuin \ el. 580.
» squaniosuni Cookc 582.
» disper.sum Fr. 58-'.

» viscosum ^'el. 581.

Hypochnus Bubaci A el. 774.

H. gracillimus \'el. 774.
» subfuscus Karst. 774.

Hypocrea citrina 1'. 903.
H. cordyceps Vel. 904.

Hysterangiiim clathroides \'itt. 709.

H. stolunifcrum Tul. 800.

Inocybe Fr. 358.

I. abjecta Karst. 380.
» albicans Vel. 3(>7-

» albipes Gil. 361.
» albomarginata \'el. 370.
» annulata Vel. 371.
» asterospora Quél. 359.
» auricoma Btsch. 374.
» autumnalis Vel. 372.
» avenacea Vel. 387.
» Bongardii Wm. 387.
» Bubaci A'el. 378.
» caesariata Fr. 38^.
» caespitosa Vel. 917.

. » calida Vel. 366.
» calospora Quél. 370.
» carbonaria Vel. 379.
» carpta Scop. 368.
» Casimiri Vel. 369.
» castanea ^"61. 375.
» cervicolor P. 377.
» cincinuata Fr. 382.
» collivaga Vel. 381,
» Cordae A'el. 375.
» corcontica A'el. 370.
» corydalina Quél. 376.
» decipiens Bres. 361.
» deglubens Fr. 380.
» demitrata Vel. 380.
» descissa Fr. 373.
» destricta 372.
>: dulcamara Schw. 386.
» fastigiata Schff. 383.
» Fechtneri Vel. 372.
» frumentacea Bull. 384.
» fuscidula A'el. 3t8.
» geophylla .Sow. 376.
» Gintliana Vel. 383.
» glabripes Bres. 378.
» glabrescens Vel. 372-
» Godeyi Gil. 376.
» globocystis Vel. 368.
» hiuloa Fr. 363.

í. iníracla Vel. 384.
» inodora A'el. 373.
» lacera Fr. 379.
» laevigata \'el. 367.
» lanuginosa V,u\. 369.
» leucopoda \'el. 373.
» longicystis A'el. 380.
» lucifuga Fr. 377.
» lutescens Vel. 375.
» macrocystis 369.
» mammosa Vel. 381.
•> mirabilis Vel. 363.
» mitracea A'el. 381.
» mutica Fr. 387.
» nitida A'el. 365.
» nufda \'el. 370.
» obscura V. 382.
» Olgae Vel. 371.
» pallescens Ve]. 377.
» pallida A'cl. 36G.
» pannosa Fr. T,f8.

» pedicellata Vel. 385.
» pedunculata \'el. 374.
» perbrevis Wm. 384.
» perpusilla A'el. 388.
>^ pctiginosa F'r. 367.
» picetorum \'el. 382.
» praetervisa Quél. 3^1.
» putilla Bres. 363.
» pyriodora P. 376.
» Reisneri \'cl. 384.
» relicina Fr. 385.
» rimosa Bull. 382.
» Rohlenae Vel. 370.
» rosella Vel. 387.
» rostrata Ve\. 3(17.

» scabella Fr. 378.
» sindonia Fr. 375.
:> soluta \'el. 365.
» umbratica Quél. 366.
» umbrina Bres. 359.
» uliginosa Vel. 374.
» Whitei B. Br. 371.
Tnoloma Fr. 424.
T. alboviolaceum P. 427.
» arenatum P. 432.
» argentatum P. 428.
» argutum Fr. 428.
» arímaticuni Ael. 427.
» bolare P. 433.
» Bubaci Ael. 432.
» castaneum \'el. 433.
» cervarium A'el. 432.
» compactum Vel. 430.
» cyanites Fr. 425.
» graveolens \'el. 429.
» Fíaenkeanum V'el. 425.
» heterosporum Vel. 433.
» bircinnm Bolt. 425.
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I. inodoruni \'el. 430.

malachium Fr. 427.
» miiricimmi l-r. 423.
» t)piniuin Vr. 431.
» pholidcimi Fr. 431.
» pubcscens \'el. 430.
» sublanatum Sow. 431.
» trasíamim Fr. 428.
» trcmulinum \'cl. 430.
» turgidum Fr. 429.
» vnlpinum \'e]. 428.
»• violaccum L. 424.

Irpex Fr. 730.
I. candidus Wm. 743.
> cancsccns Fr. 742.
s carneoalbu.s Fr. 741.
':> daedaleaeformis \'cl. 743.
>^ deformis Fr. 743.
» fuscoviolaceus Sclir. 741.
» glabcrrimus P. 741.
» hj'dniformis \ e]. 741.
'> Johnstoni Fr. 742.
» obliquus Schr. 743.
» paradoxus Schr. 742.
» radicatus Fuck. 740.

Lachnea Fr. 874.
L. Cháter i Sm. 876.
» ciliata \'el. S77.
» Gintlii \'el. 875.
» grcgaria Rhm. 876.
» hcmisphaerica W g- S76.
» hirta Schni. 87^
» ignea Vel. 875.
» livida Schm. 877.
'> pseudf>trechi spora Schr. 876.
» scutcllata L. 875.

Lactarius P. 156.

F. acris Bolt. 160.

» albus \'el. 164.
> aurantiacus F. D. 162.

>; azoiiites Bull. i6g.

» camphoratu.s Bull. 173.
» carnosus Vel. 914.
» Cavinae ^'el. 172.
» chrysorheus Fr. 171.
» cilicioides Fr. 157.
» cimicarius Btsch. 173.
» circellatus Fr. 164.
» controversus P. 170.
» cremor Fr. 165.
» cyathulus Fr. 161.

» deliciosus L. 159.
» glyceosmus Fr. 167.
» helvus Fr. 168.

» hortensis Vel. 163.
» hysginus Fr. 164.
» insulsus Fr. 163.
~> involutus ^'el. 16^

L. lignyotus Vr. 169.
lilacinus Lsch. 170.

> Fimacium \'el. 166.

» mammosus Fr. 1^9
» Marci i)anis \'cl. 165.
» mitissimus Fr. 171.
>i musco.sus Vel. 161.

» nccator P. 159.

» obnubilus Lsch. 172.
» odoratus \'cl. 168.

» pallidus P. 162.

» piperatus Scp. 170.
» polyzonus V ti. 163.
» pubescens Fr. 166.

» pyrogalus Bull. 164.
» quietus Fr. 166.

» resimus Fr. 158.
» rubescens Bres. 171.
» rufus Scp. 168.

» rugosus \'el. 162.

» sanguifluus Paul. iTio.

» scrobiculatus .Scp. 158.
» serifluus Cand. 173.
> siccus \'el. 169.
» sordidus Vel. 165.
» subdulcis Bull. 913.

thejogalus Bull. 160.

•> tithymalinus Scp. i8.
» torminosus Schff. 157.
» umbrinus Paul. 169.
» uvidus Fr. i()0.

» vcllcreus Fr. 166.

» vestipcs \'cl. 173.
» vietus.Fr. 161.

» violascens Ott. 159.
» viridi Paul. 165.
» viscosus \'el. 161.

» volenius Fr. 172.
» zonarius Bull. 162.

Lentinus Fr. 185.

L. adhaerens .Schw. 186.

» cochleatus P. 187.
»• flablliformis Bolt. 187.

Icpideus Fr. 186.

» Alc-lzcri ^'el. 186.

» su frutescens Brot. 187.
» tigrinus Bull. 185.

Lenzites abietina Fr. 695.
L. saepiaria Fr. 665.
» variegata Fr. ^95.

Leotia atrovirens P. 884.

L. gelatinosa Hill. 884.
» unctuosa Btsch. 885.

Lepiota Fr. 201.

L. affinis ^'el. 208.

» amianthina Fr. 216.

» bulbosa Ve]. 207.
» Carcharias P. 216.

» castanea Quél. 211.
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L. cepaestipes Sow. 210.

» clypeularia Bull. 213.
» Cosici Vel. 212.

» cristata Bolt. 210.

» crustata Vel. 203.
» delicata Fr. 202.

» densesquaniusa \ el. 20G.

» erminea Fr. 213.
;> cxannulata \'cl. 215.
» excoriata Schfí. 208.

» Friesii Lsch. 211.

» Forquignonii Quél. 214.
» glabra \'el. 205.
» granulosa Btsch. 216.

» gradienta Kr. 207.
» haematites Bk. 216.

'» Hedrychii ^'el. 212.
» hispida Lcsch. 211.

» holosericea Fr. 210.

» latisquamosa \"el. 212.

» liiacea Bres. 211.

» raastoidea I'"r. 209.
» medj-illata Fr. 202.
» mesomorpha Bull. 217.
» naucina Fr. 209.
» Olgae Vel. 210.

» oreadiformis \'e\. 215.
» parvula \'el. 217.
» pinguis Fr. 203.
» pomacea Vel. 214.
'> pratensis Fr. 213.
» procera Scp. 204.
» prominens ^r. 205.
» pseudfK-ristai \ el. 208.

» i^usilla \ el. 209.
» rhacodes Vitt. 205.
» rubescens Vel. 207.
» rufovelutina ^'cl. 217.
» seminuda Lsch. 214.
^ Sladkyi Vel. 215.

varicgata \'el. 205. 915.
I .eptoglossum hryophilum P. S).

F. glaucum Btsch. 86.

» muscorum h>. 85, 912.
» retijugum Bul. 86.

Leptonia Vr. 617.
I - aethiops Fr. 620.
» anatina Lsch. 620.

» asprella Fr. 620.

;> aurea Vel. 618.
;> brunnea Ve]. 621.

» chalybea P. .619.
» chloropolia Fr. 618.

» cinerascens \ el. 623.
» cinerea Xd. 623.
> cocles Fr. 622.

» conica Vel. 623.
» decurrcns \'el. 624.
» densifolia Vel. 621.

L. euchroa P. 618.

» involuta \ el. 621.

» lampropus Fr. 619.
» lazulina Fr. 620.

» mammilata Vel. 622.

» nefrens Fr. 624.
» nigrella Vel. 623.
» papillata Vel. 622.

» sarcita Fr. 621.

» scabrosa Fr. 619.
» sericella l-^r. 618.

» serrulata Fr. 619.
» solstitialis Fr. 621.

» xanthopa Vel. 622.

Leucogaster floccosus Hesse 804.

]^. Rundensteineri Vel. 804.

Limaciuni Fr. 90.

L. agatliosmum Fr. 96.
» arbustivum Fr. 93.
» aureum Arh. 95.
» chrysc>don Btsch. 95.
» cossum Fr. 96.
» eburneum Bull. 95.
» erubescens P. 91.
» fagineum Vel. 91.
» gliocyclum Fr. 95, 912.
» Fiedrychii \'el. 96.
» leucophaeum .Scp. 93.
;> limacinum Scp. 92, 912.
» lucorum Klch. 94.
» marzuf>lum Fr. 96.

» nitidum Vr. 94.
» olivaceoalbum Fr. 93.
» penarium Fr. 97.
^> Poncae Vel. 92.
» pustulatum P. <>4.

: Quéletii ?>res. 94.

Russul-i Schff. 91.
;> tephroleucum P. 92.
» \'itellum A. Sch. 93.

'

» vulpinum \'el. 93.

Locellina acetabulosa Sow. 553.

Lycoperdon Tourn. 815.

L. adustum Vel. 822.

» albidum Vel. 827.
» assimile Vel. 819.
» Baj'eri Vel. 819.
» betulinum Ael. 830.
» bohemicum \'el. 818.

» Bnvista L. 816.

» caclatum Bull. 8t6
» caudatuni Schr. 822.

» calcareum Vel. 826.

» cupreum Vel. 820.

» cystidiferum \'e\. 830.
» dermoxanthum \'itt. 823.
» echinatum 1'. 821.-

» ericetorum Vel. 827.
» exigmiím Vel. 817.
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L. íragilc \cl. 8i8.

» ínríuracoum Solili. 826.

» fuscum Bon. 823.

» ginmatnm Btscli. 827.

» giegariuin \ cl. 830.

» heterosporum \ cl. 82J.

» hungaricum Holi. 820.

» hycmalc Bull. 828.

» laevisporum \'cl. 823.

» macrdsporuni \ cl. 828.

» iiiolle \ cl. 825.
» nKJiitanuni Qul. 829.

» muravicuni \'cl. 824.

» muricatum Bon. 828.

» olivacum \'el. 82 1.

» Opizii Vel. 82-1.

» papillosum \c\. 818.

» 1'ilati \'cl. 818.

» pileatum \"cl. 825.
» pseiuioccpifoFmc Holi. 826.

» pusillum Btsch. 826.

» pyriforme Schff. 825.
» rctinosum 828.

» rusticu.n lUm. 822.

» saccatum Vahl. 820.

» scrobicnlatum \'cl. 829.
» siihmontanuin \'el. 824.
» thrmopliyllum \'el. 823.
» truncicdhim \'cl. 830.
» iimbrimim P. 821.

» utcriforme Bull. 819.
» velatum Vel. 831.
;> viaticuni \"el. 820.

» xer(>i)liilnm \'el. 825.-

Maoro]iii{lia macropns P. 8^/4.

.Marasmius Fr. 174.

M. alliatus Schff. 181.

» amadelphus Bull. 182.

» anclrosaceu^ L. 184.

» cac^iíitosus \'cl. 183.

» caryophylleus .^chff. I77-

» cohaerens P. 180.

» contluens P. 175.

» cpi])hyllus Fr. i8-|.

» c-podius Bres. 183.

» graminum Pih. 183.
» impndicus Fr. 179.

» iiisititius Fr. 181.

» languidus Psch. 181.

» laricinus Vel. 175.
» lupuletorum Wnt. 180.

» mirabilis Vel. 173.
» perforans Hfin. 183.
» peronatus Bf)lt. 177.
» plancus F"r. 178.
>> putillus Fr. 178.
:> ramealis Bull. 181.

» rosellus Vel. 179.

M. r.italis i;. B. 182.

» rotula Scp. 182.

» rufocarncus Vel. 180.

» scabcllus Sch^v. 185.

» umbonatus \'el. 179.

» vitrcus \'el. 184.

» Wj^nnei Berk. 179.

Melanogaster ambiguus Tul. 808.

M. macrosporu.s Vel. 808.

» microsporus Ve). 809.

» rubcscens Tul. 808.

Mclanopliylluni Canali \'cl. 570.

AI. collariatum Vel. 570.

Meliderma crassum Fr. 400.

M. mussivum Fr. 399.

.Mcruliu.'^ affinis Vel. 73:.

M. corium Vr. 731.
» cyathcus \'cl. 731.
» lacrymans .Schm. 730.
» papyraccus l-V. 731.
» sulphureus \'cl. 731.
» trcmellosus Schr. 731.

Microglossum viride P. 88 v

Mitrula cucullata Btsch. 881.

M. phalloides Bull. 881.

Morchclla Dill. 896.

M. conica P. 898.
» costata \'ent. 899.

» crassipcs \ ont. 898.

» elata Fr. 898.
» esculenta 1-. 897.
» gigas Btsch. 900.

» hybrida Sow. 899.
» Neuwirthi Vel. 898.

» patula Trtt. 900.

» riniosipes DC. 890.

Mucronella polyporacea Vel. 735.

Mycena Fr. 297.

M. acicula Schff. 3^.3-

» adhaercns \'c1. 306.

» adonis Bull. 313.

» aetites Fr. 304.
» al'Mlina Fr. 322.
» ammoniaca Fr. 322.

» arborea Vel. 308.
» atroalba Bolt. 325.
» atrocyanea Btsch. 325.
» atrofusca Vel. 320.
» aurantiomarginata Fr. 303.
» avenacea Fr. 302.
» balanicola Vel. 324.
» barbnta \'el. 306.

-> calopus Fr. 318 .

» cimicaria Vel. 321.
» citrinclla P. 299.
» citronomarginata Gill. 303.
» clavicularis Fr. 300.
» corticnla P. 307.
» crystallina Vel. 324.
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M. cyanca \'el. ^,2^,.

» cyanescens \'el. 312.

» cystidifera Vel. 321.
» dealbata Vel. 327.

» debilis Fr. 307.
» deformata Vel, 319.
» dissiliens Fr. 318.

» echinipes Lsch. 305.

» elegans P. 303.
» epipliloea Fr. 306.

» epipterygia Scp. 297.
» excisa Lsch. 317.

» fagetorum Fr. 317.

» filopes Bull. 305.

» flavescens Vel. 323.
» flavoalba Fr. 309.

» fuscescens Vel. 319.
-v galericulata Scp., 315.
» glaucopa Vel. 312.
» janthina Fr. 302.
)> juncicola Fr. 312.
» lactescens Schr. 301.

» laevigata Lsch. 318.
» lateritia Vel. 303.
» laxa Vel. 312.
» leptocephala Fr. 322.
» lineata Bull. 308.

» metata Fr. 324.
» melina Vel. 321.
» Alicheliana Fr. 309.
» microspora Vel. 308.
» mucronata Vel. 311.
» nitrata Vel. 323.
» olida Rres. 308.
» parabolica Fr. 320.
» pelliculosa Fr. 300.
» pcrpiisilla Vel. 307.
» phyllophila Vel. 316.
» pithya Fr. 309.
» plicosa Fr. 304.
» polygramma Bull. 320.
» praecox Vel. 325.
» Pruni Vel. 317.
» puUata B. C. 30T.
» Rigelliac \'el. 318.
» rosea Bul. 313.
» rosella Fr. 302.
» rosiphylla A'el. 307.
» salicina Vel. 306.
» sanguinolenta .Schw. 301.
» sordida Vel. 315.
» stannea Fr. 325.
» stylobates P. 305.
» fiulcata Vel. 302.
» sudora Fr. 319.
» sulphurea Vel. 311.
» tricolor Vel. 303.
» tenerrima Bk. 305.
» thymicola Vel. 304.

M. tintinabuluni Vv. 321.

» vernalis Vel. 31O.
» vestita Vel. 307.
» viscosa Maire 299.
» vitilis Fr. 313.
» vitrea Fr. 323.
» vulgaris P. 299.
» zephira Fr. 311.

Myxacium Fr. 403.

M. arvinaceum Fr. 405.
» collinitum P. 404.
» delibutum 1'^-. 403.
» elatius Im". 404.
» fulvoluteum Britz. 403.
» liquidum Fr. 405.
» mucifluum Fr. 405.
» mucosum Bull. 405.
» nitidum Schff. 405.
» subglutinosun; Krst. 403.
» subluteolum liritz. 407.
» A'ibratilc Vr. 407.

Naucoria Fr. 515.

N. abstrusa Fr. ^^23.

» adnata Vel. 528.
» alba ^''el. 527.
» íuinulata Vel. 532.
» applanatd Vel. 528.
» arenosa ^'e]. 518.
» arvalis Fr. 518.
» bohemica Vel. 527.
» carpophila Fr. 536.
» cauliphila Ye]. 519.
» caespitosa \'e\. 530.
» centuncula Fr. 526.

» cerodes Fr. 526.
» chrysea Wetts. 529.
» crobula Fr. 521.
» crocea Vel. 531.
» cucumis P. 525.
» denticulata \'cl. 530.
» denudata Vel. 520.
» disseminata Vel. 537.
>- erinacea Fr. 533.
» escharoides Fr. 533.
» exalbata Vel. 319.
» fari.iosa Vel. 536.
» furfuracea P. 532.
» glabra Vel. 324.
» graminicola Vel. 534.
» hyperella Fr. 520.
» innocua Lsch. 528.
» inquilina Fr. 521
» lateritia Vel. 532.
» lugubris Fr. 522.
» lutescens 524.
» mirabilis

.
Vel. 522.

» melinoides Fr. 525.
» niontana Vel. 523.
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N. mula \ cl. 523.
» oligophylla \'l. ^3b.
» oniphaliaelormis \ cl. 526.
» palíida \el. 533.
» pediades Fr. 517.
» pclhicida ]5ull. 531, 918.
» porrigiiiosa Vt. 531.
» pseudohilaris \'el. 524.
» pygniaea \'el. 510.
» reducta Fr. 520.
» rostellata Vel. 527.
» rubicunda Vel. 530.
» scolecina Fr. 529.
» segestria Fr. 535.
» semiorbicularis l)ull. 317.
» sobria Fr. 534.
» straminea \'el. 533.
» striaepes Cooke 518.
» sulcata \"el. 521.
<> suavis Bres. 534.
> tabacina Fr. 519.

'> tenax Fr. 522.
» truncicola Val. 526.
» umbonata \'el. 535.
» velutina \ el. 536.
» vervacti Fr. 517.
» viscosa Vel. 524.

Xidularia denudata Fr. 840.

X. farcta Rth. 840.

Nolanea Fr. 624.

N. alba Vel. 629.

cetrata Fr. 628.

crassipes Vel. 627.
clandestina Fr. 629.

erophila Fr. 630.

globispora Vel. 628.

icterina Fr. 625.
inodora Vel. 629.

juncea Fr. 629.
mammosa Fr. 627.
nitens Vel. 627.

pleopodia Bull. 624.

paludosa Vel. 28.
pascua P. 626.

proletaria Fr. 629.

pusilla Vel. 626.

tristis ^'el. 630.
undulata Vel. 627.

variegata \'el. 630.
versatilis Fr. 626.

Nyctalis lycoperdi. )ides IWiil. 87.

N. parasitica Bull. 88.

Octaviania asterospora \'itt. 805.
O. laevis Hesse. 803.
Odontia hirta Fuck. 733.
O. fimbriata P. 733.
» salicina \'el. 735.

C^mbrophila janthina Krst. 84'!.

O. linteosa \ cl. 84Í).

Omphalia P. 284.

O. albcsceiLS \'e\. 293.
» arcnicola ¥r. 288.

» Bresadolac Mair. 295.
» cainpanella Btscli. 294.
» carbonaria Vel. 288.

» chrysophylla Fr. 290.
» conspersa \'el. 294.
>• crispula Quél. 292.
» decurrens Vel. 292.
» epichysium I'. 287.
» Fibula Bull. 293.
» fusca \e\. 287.
» fuícipes ^'el. 296.
» gracillima \\'. 292.
» grisea Fr. 295.
» griseopallida Dsm. 288.

» hepatica Btsch. 290.
» hydrogramma Fr. 285.
» hyemali.s \'cl. 289.
» integrella P. 291.
» Joannis ^'el. 296.
» leucophylla Fr. 283.
» leucomyosotis Cooke. 286.

» litua Fr. 285.
» muralis Sow. 287.
» oniscus Fr. 287.
» paludosa Vel. 286.

» pithya Vel. 286.

» plumbea Fr. 296.
» ptychophyll-i Cda. 291.
» pulcherrima \'el. 295.
» reticulosa Vel. 288.

» Rosarum Vel. 296.
» scyphiformis Fr. 292.
» scyphoides Fr. 291.
» setipes Fr. 294.
» stellata Fr. 291.
» tenui spora Vel. 292.

» tricolor Schw. 290.
» tubaeformis Vel. 294.
» uinbellifera L. 289.
» umbratilis Fr. 295.
» vitellina Vel. 293.

Otidea auricula .Schfí. 872.
C). cochleata L. 871.
» grandis P. 871.
» leporina Btsch. 870.
» onotica P. 871.
» pleurota Phil. 872.
» Reisneri Ye]. 872.
(^tidelia nigrella P. 877.

Panaeolus acuminatus Fr. 599.
>- ciinpanulatuí; L. 39"
>' fimicoia Fr. 600.

» hygrophanus Vel. 598:
» niveus \'el. 399.
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Panaeolus papilionaceus 15ul. 598.

» retirugis Fr. 598.

>: sqnamulosus \'el. 599.

» subbalteatus Bk. 599.

Faniis Pruni ^'e'. 188.

:> rudis Fr. 188.

» stipticus Bull. 188.

» torulosus Fr. 188.

Paxillus acheruntius ilmb. 357.

» atrotomentosus Btsch. 35Ó.

» involutus Btsch. 356.

» nigricans Vel. 357.
» odoratus Vel. 917.

» Pelletieri Lev. 356.

» Tricholoma .Schw. 357.

Phallus caninus Hds. 797.

» impudicus L. 797.

Phlebia Alni \'el. 736.

» cristata Vel. 73O.

Phlegmacium Fr. 407.

Phl. alcuriosmum Mair. 414.

» anserinum \"el. 410.

» aromaticum \'el. 423.

» Berkelcyi Cuoke 415.

» calochroum P. 409.

» camphoratum Fr. 408.

» Caroli \'cl. 410.

» causticum Fr. 422.

» cingulatum \ el. 414.

» claricolor Fr. 416.

» cliduchum Fr. 417.

» coeriilescens Scbff. 408.

» compar Fr. 421.
» crocolitum Quél. 416.
» cumatile Fr. 415.

» cuprevím \*el. -'20.

» cyanopus .Secr. 4 to.

» decoloratum Fr. 420.
» » dentatum Acl. 123.

» elegantius ¥v. 411.
» eburneum ^'el. 422.

» emollitum Fr. 422.
» fulgens Schm. 412.
:> glaiícopns Schff. ^'ii.

» glntinnsum Vel. 413.
» herpeticum Fr. 410.
» infractimi P. 419.
» largm Bxb. 418.
^> latum P. 417.

leoninum \c\. 417.

minus A''el. 413.
> monticolum Vel. 418.

^> mullifnrmc Fr. 413.
:> napus Fr. 41J.
;> orichalceum Btscli. 412.
» pansa Fr. 409.
;> papulosum Fr. 423.
> percome Fr. 417.
» platyphyllum Vel. 421.

Phl. purphyropus Fr. 420.

» prasimum Schff. 412.

» pulcherrimum Vel. 408.

» Riederi Wm. 419-

» rufoolivaceum P. 411.

» rugosum Vel. 419.
» saginum Fr. 418.

» serrulatum Vel. 421.

>) subpurpurascens Btsch. 409.

» subsimile P. 420.
^- snlphurinum Quél. 413.

» turbinatum Bull. 414.

» turmale Fr. 424.

» variegatum Bres. 409.

» variicolor P. 4i5-

» varium .Schff. 418.

» vespertinum Fr. 424.

Pholiota Fr. 496.

Ph. adiposa hr. 504.

» aurea P. 918.

:-^ aurivella itsch. 504.

» blattaria Fr. 501.

» candicans Schff. 498.

» caperata P. 507.
» capistrata Cook. 500.

» comosa Fr. 497.

» decurrens Vel. 503.

» destruens Br. 496.

» dra Bolt. 408.
> erebia Fr. 499.
» fallax Vel. 501.
» flammans Fr. 504.

» lucifera I..sch. .S05.

» mammilata Vel. 50T.
» marginata Btsch. 503.
» Maximovii A'el. 505.

» mucosa Vel. 508.

» muricata Fr. 506.

» mutabilis Schff. 502.

» phalerata Fr. 490.
» pseudohypholoma \'el. 502, 918.
>^ pudica F'r. 500.
» radicosa Bull. 498.
» Rigelliae Vel. 506.
» rostrata A^el. 500.

» salicina Vel. 506.
» spectabilis Fr. Q18.

» squarrosa Múll. 503.
» sulphurea Vel. 506.
>. unicolor Fl. D. 502.

Pisolithus crassipes I)C. 813.
» arenarius A. .*^ch. 813.

Pleurotiis Fr. 347-

PÍ. applicatus Btsch. 3=;3.

» circinatus Fr. 017.
» cornu copioides P. 349.
» corticatus Fr. 347.
» diabasicus Ye]. 352.
» dryinus P. 347.
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PÍ. jícogcnius C. 351.
» gypseus \'e]. 350.
» liyhnophilus Hk. 353.
» lignatilis Fr. 340.
» limpidus Fr. 351.
» mitis P. 352.
» ostreatiis Tcq. 350.
» pantoleuciis IV. 917.
» perpusillus Ir. 334.
» petaloides líull. 351.
» pometi Fr. 348.
» porrigens 1'. 353.
» pubescens Sow. 353.
» Scilignus P. 350.
» sambucinus Vel. 348.
X septicus Fr. 2)32.

» scrotinus Schr. 331.
» spodoleucus Fr. 348.
» striatulus Fr. 334.
» ícphrotrichus Fr. 348.
» terrestris \"el. 353.
» tremulns Schff. 332.
» iilmariiis Bull. 330.
» viaticus \'el. 332.

Plicaria Fuck. 8f)j.

PÍ. ampelina Quél. 864.
» aquatica Vel. 866.

» badia P. 867.
» bruiineoatra Dsm. 867.
» crenulata A'''el. 867.
» discolor \'c\. 868.

» epixyla A\l. 867.
» Fuckelii Khm. 8^8.

» lactosa A'el. 868.

» Ma.ximovii A'el. 866.

» muralis Sow. 8fi().

» olivacea Vel. 867.
» pustulata Hd-.v. 869.
» .'•epiatra Conkc 864.
» sucoi:>sa lícrk. 86().

>/ verrucosa Vel. 868.

-> violacea P. 864.

Pluteus Fr. 603.

PÍ. aestivus Vel. 607.
affinis Vel. 606.

cervinus Schff 603.

clirysophacus .Schff. 600.

excentricus \'c\. 611.

granulatu.s Bres. 609.

inflatus Vel. 6o().

leoninus Schff. 607.
nanus P. 610.

pellitus P. 606.

phlebophorus Dit. 609.

praestabilis Britz. 608.

puberulus \'e!. 607.
Reisneri Ael. 610.

roseoalbus Fr. 606.

saliciniis P. 610.

PÍ. seniihulhosus I.sch. 608.

» Stcrnbergii \'el. 610.

» sulphureus Vel. 608.

» styloh.ites \'el. 608.

» tiliaceus Vel. 607.
» umbrosus P. 606.

Polyporus Meh. 633.

P. abictinus Dicks. 652.
» acanthoides Bull. 662.

» aculcatus Vel. Ó46.
» adustus W. 648.
» albidus Trg. 653.
» albocarneus \'el. 642.
» albus Hds. 640.
» Alni Vel. 630.
» alutaceus Fr. 643.
» amorphus Fr. 631.
» annosus Fr. 660.

» applanatus P. 684.
» arcularis Btsch. 670.
v armatus Vel. 680.

» assimilis Yq\. 677.
» Baudyšii Kav. 681.

» hetulinus Bull. 664.
» bombycinus Fr. 6^7
» borcalis V/hl. 648.
» Bouchcanus Kl. 663.
» brumalis P. 670.
» Bulliardi Fr. 639.
» caeius .Schr. 647.
» candidissimup Vel. 643.
» carpineus Yt\. 630.
» Casimiri \'e\. 681.

» caudicinus .Schff. 643.
» cavernosus \'t\. 640.
» Cavinae Vel. 648.
» chioneus Fr. 643.
» ciliatus Fr. 670.
» cinerascens Vel. 642.
» circinatus Fr. 682.

» circulatus A'cl. 920.

» coerulescen.s A"el. 672.
» coffeaceus Y&\. 684.
» conchatus P. 676.

» confluens A. .Sch. 662.

» conicus \e\. 683.
» connatus Fr. 660.

» contiguus P. 672.

» corticola Fr. 636.
» cristatus P. 662.

» cyathoides P. 666.

» decurren? A'cl. 637.
» dentatus Vel. 630.
» dentifer Vel. 673.
» dryadeus Fr. 686.

» elegans Fr. 667.
» emergens Vel. 637.
» eminens \'el. 630.
» epileucus Fr. 643.
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P. Evonymi Klch. 676.

» excavatus \'el. 641.

» fagicola Ael. 654.

» Fechtneri A el. 659.

» fibula Fr. 655-

» ferruginosus Scbr. 673.

^> fodinarum Vel. 640.

» foetens Vel. 650.

» fomentarius Vel. O76.

» fragilis Vel. 651.

» fraxineus Bull. ()85.

» frondosus Fl. D. O63.

» fulvus Scp. 679.

» íumosus P. (^49-

» tuiscidulus Schr. 672.

» giganteus Fr. 663.

» Gintlianus Vel. 687.

» Hartigi All. 677.

» hcx.-igonoides F^r. 639.

» hians Krst. 640.

» hirsutus Wlf. 653.

» hispidoides Peck. 084.

» hispidus Bull. 684.

» llolubyanus Vel. (>73-

» l-íoraci Vel. 651.

» igniarius L. 677.

» incarnatus A. Seli. 642.

» inhalatus Vel. 639.

» irpiciorniis Vel. 655.

» laccatus Vel. 678.

» laciniatus Vel. 638.

» lacteus Fr. 645
» leptocephalus Icq. 672.

Y- lepideuis Fr. 669.

» leucoTnelas P. 668.

» limonius Vel. 668.

» linearisporus Vel. 654.
» lucidus LeysiS. 687.

» luteolus Beck. 660.

» lutescens Vel. 669.

>•- Mali Vel. 656
^> marginatus Fr. 661.

» Maximovii Vel. 669.

» nieduUa panis P. 638.
» melanopus P. 666.

» micans Ehr. 638.
» Montagnei Fr. 683.
» nigricans Fr. 678.
» nbducens P. 640.
» obliquus P. 683.
» idoratus Wlf. 680.

» orbicularis A^el. 687.
» ovinus Schff .608.

» pallidissimus Ael. 639.
» Pauletii Fr. 664.
» perdurus Vel. 64Í).

^> perennis L. 681.

» pcrtenuis Vel. 651.
» Pes Caprae P. 667.

P. piceu.s \ el. 645.

» picicola Vel. 655.

» picipes Fr. 666.

» pini Thor. 680.

» pinicola Schw. 660.

» po^maceus \ cl. 645.

» Preslianus \ cl. 668.

» pseudoannosus Vel. 659.

» quercicola Vel. 646.

» radiatus Sow. 674.

» Radula P. 637-

» ramicola Vel. 647.

» ramosissimus Schff. 667.

» Reicherti \'el. 641-

» Reisneri Vel. 654.

» resinosus Schr. 674.

» Ribis Sch. 675.

» Robinjae Vel. 658.

» roburneus Fr. 678.
» Rohlenae A'el. 655.

» rubescens A. Sch. 658.

» rubripes Rstk. 671.

» rufescens P. 682.

» salicinus Fr. (173.

» sanguinolentus A. Sch. 641.

» scaber Vel. 657.
» Fcanicus F^r. 649.

» serialis F'r. ^58.
» Sistostrema A. Sch. 682.

» Sorbi Vel. 687.
» spumeus Fr. 648.
» pnuamopU'í FTd?. 664.

» stipticus Fr. 644.
^^ subfuscoflavidus Rstk. 639.

> suaveolens L. 638.

» tabulosus \'cl. 630.
^> tenax Vel. 636.
» triaueter A. Sch. 674.
» Tittlianus Vel. 686.

» ulmarius Fr. 6í)T.

» urineus Vel. 637.
» ustalis Vel. 671.

» A'aillantii DC. 637.
» Vajsii Vel. 68f>.

» vaporarius P. 637.
» varius P. 666.

» vegetus Fr. 683.
» Weinmanni Fr. 647.

» Weinzettlii Vel. 673.

» velutinus P. 6^3.
» versicolor F. 632.
» vitellinus A'el. 632.

» vulgaris Fr. 638.
» Wynnei R. Br. 634.
» zonatus Nees 633.
» zonatus Vel. 671, 920.

Pompholyx 81 t.

Poria 636.

Psalliota Fr. 337.
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Ps. arvensis Sclií. 550.
» angusta Fr. 558.
» autumnalis Vel. 563.
» bivelata \'el. 562.
» calcarea \'el. 562.
» campcsfris L. 561.
» collivaga \'el. 561.
» comtula l'T. 565.
» cretacea Fr. 559.
» exannulata Vel. 565.
» lateritia Vel. 564.
» minuta \'el. 564.
» nigricans ^'el. 563.
» odoratissima \'el. 566.
» perrara Bres. 559.
» pratensis Schfí. 5G0.
>; praticola Vitt. 5Ó1.
» rusiophylla J,sch. 565.
» sagata Fr. 565.
» samota Fr. 566.
» silvatica Schff. 562.
» squamulosa Vel. 5f~.7.

» xerophila \ e\. 566.

Psathyra Fr. 589.

Ps. alnctoriim \'el. 593.

conopilea Fr. 594.

corrugis P. 591.

fagicola Fsch. 592.
fibrillosa P. 590.

goss3-pina Bull. 591.

gyroflexa Fr. 594.

heterospora Vel. 594.

hydrophora Bull. 592.
laricina A'eL 591.
microrhiza Lsch. 590.
murcida Fr. 592.
obtusata Fr. 592.

pseudomycena Ve]. 593.

rugosa Ve]. 594.
semivestita Bk. 590.

spadiceogrisea Schff. 593.

torpens Fr. 593.

Psathj-rella atomata Fr. 596.
» caudata Fr. 596.
» gracilis p. 595.
» prona Fr. 596.
» sulcata Vel. 596.
» trepida Fr. 595.

Psilocybe atrorufa Schff. 585.
» bullacea Bull. 585.
» cernua Fl. D. 588.
» coprophila Bull. 584.
» desertorum Ve]. 580.
» ericaea P. 586.
» foenisecii P. 588.
» maxima Vel. 584.
» merdaria Fr. 583.
» phvsaloides Bull. 585.
» insiliens Britz. 919.

Psilocybe rugosa \"el. 38().

» sarcocenh;'.la l"r. 587.
» semilanceata Ir. 587.
» spadicea Schff. 588.
» umbrospora \'cl. 586.
» vernalis \'el. 587.
» zonalis \'el. 589.

Psilopezia bohemica \'el. 879.

Pterula multifida Fr. 775.

Pustularia coronaria Icq. 870.
» macrocalyx R. 870. ,

» vesiculosa Bull. 869.

P3'ronema omphalodes Bull. 856.

Qucrcella aurantiaca \'cl. 496.

Radulum orbiculare J"r. 736.
» quercinum J^. 736.
» tomentosum Fr. 737.

Reisneria papyracea \'el. 739.

Rhizina inflata Schff. 879.

Rhizomorpha 282.

Rhizopogon aestivus Wlf. 801.

» comatus Vel. 803.
» graveolens Tul. 803.
» luteolus Fr. 801.

» reticarpus \'el. 804.
» virescens Krst. 803.

Rozites 507.

Rus?.ula P. 121.

R. adusta P. 123.

aeruginea Fr. 127.

alba \'d. IJ9.

albonigra Krmb. 123.

alutacea P. 150.

amethystina Quél. I-17.

atropurpurea Krmb. 131.

atrosanguinea Vel. 143.

aurata \Vf. 149.

aurora Krmb. 135.

autumnalis Ve]. 130.

azurea Bres. 134.

badia Quél. 913.
carnicolor Bres. 132.

chamaeleontina Fr. 145.

chlorantha Vel. 128.

» citrina Quél. 153.
» clavipes ^'el. ]43.

claroflava Gr. 128.

Clusii Fr. 139.

coerulea P. 147-

collina Vel. I34-

columbaria ^'el. 12Q.

confusa Vel. 141.

conjugata ^'el. 137.

cutefracta Cook. 135.

cyanoxantha Schff. 130.

decolorans Fr. 142.

delica Fr. 122.
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R. depallcns Rick. 13J.

v drimeja Ccxjk. 155.

:> dulcis ^'el. I3-.
^ clephantina Fr. 123.

' tmctica Šchff. 138.

» erythropus Fr. 154.

» excentrica Ael. 151.

fagetorum \e\. 128.

fellea Fr. 137.

foetens P. 136.

fragilis P. 138.

furcata Fr. 124.

1)1.

íusca Quél. 151.

fuscescens Vel. 149.

fuscolilacea \'el. 144.

fuscoocliracea Vel. 148.

graniilosa Vel. 134.

heterophylla Fr. 130.

inconspicua Ve]. 134.

integra L. 152.

lactea P. 123.

laricina A'el. 148.

lateritia Quél. 147.

lepida Fr. 135.

lilacea Quél. 132.

Linnaei Fr. 155.

livescens Btsch. 126.

lutea Hds. 144-

maxima Vel. 150.

minutula Vel. 133.

mollis Quel. I4^i.

moravica Vel. 141.

mul ti furcata Ael. 1.S2.

mustelina Fr. 125.

nauseosa P. 14(1.

nigricans Bull. 123.

nitida P. 153.

nobilis Vel. 138.

nchracea Sch. 150.

ochroleuca P. 137.

olivacea Schff. 153.

Olgae Vel. 125.

olivascens Fr. 154.

palumbina Quél. T51.

pectinata Bull. 136.

piperata Vel. 156.

pruinosa Vel. 154.

pubescens Vel. 142.

pulcherrima Vel. 139.

pucllaris Fr. 141.

Qnéleti Fr. 140.

quercetorum Vel. 143.

ravida Fr. 148.

Rcisneri Vel. 156.

Rigelliae Vel. 142.

rigida Vel. 127.

rosea Schff. 133.

roseipe? Secr. 145.

rubra Krmb. 155.

R. sanguinca P)ull. 140.

Slacíkyi Vel. 148.

sub foetens .'^m. 136.

substiptica P. 152.

sulphurea \ cl. 140.

tristis Vel. 137.

Turci Bres. 147.

undulata Vel. 131.

velutipes Ve]. 133.

venosa Vel. 14C.

vesca Aut. 132.

veternosa Fr. 136.

violacea Quél. 138.

vitellina P. 144.

virentirubens A'cl. 129.

virescens Schff. 126.

virginea CK. 130.

viridis Ael. 128.

xanthophaea B-.)ud. 145.

xerampelina Schff. 154.

Zvarae Aol. 913.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

>/

Russuliopsis laccata Scp. 279.
» lincata A'cl 279.

»

Sarcnscypha acstiva A'el. 874.
» coccinea Scp. 874.

» hyemalis Brn. 873.
» melnstoma Sow. 874.

.Sarcosoma gi(bosm Schni. 848.

Schizophyllum ahieum F. 1.80.

Scleroderma Bovista Fr. 811.

» verrucosum l>ull. 811.

» vulgare Hrn. 809.

Sclerritinia Icntiformis A'el. 852.
» tuberosa Hdw. 852.

Sepultaria arenosa Fuck. 872.

Sistostrema Cavinae A^el. 737.

» confluens P. 737.

.Sparassis crispa AVlf. 786.
» laminosa Fr. 786.

Spathularia clavata Schff. 883.

Sphaerosoma fragile Hese 880.

Sphaerobolus Carpobolus F. 830.

Strobilomyces strobilaceus Scp. 726.

.Stropharia viridida Schff. 567.

albonitens Fr. 568.

melaspermn Bull. 568.

coronilla Bull. 5G8.

squamosa P. 560.

paucisquamosa A'el. 569.

luteonitens Fl. D. oi9-

.Stereum P. 758.

.St. aculeateum A'el. 763.

azonum A>1. 761.

Fechtneri A^el. 762.

fuliginosum P. 764.

hirsutum AA''. 760.

lacunosum A'el. "63.

mirabilc A'cl. 763.
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St. Neuuirthi \'cl. 700.
» niininiiilririuin \'cl. 764.
» ochrolcucum l"r. 760.
» pinicoluni \ il. 764.
» purpurciim 1'. 760.
'> rul)i.tíin(vsuni Dicks. j6i.
» rufum Fr. 762.
» rugosum I-^r. 762.
» sanguinolentum A. Sch. 761.
» spadiccum P. 761.
» stratoum \'el. 763.
» Traplianum \'el. 756.
» tubcrciilo-íum \'cl. 7G2.

Suillus 698.

Telanionia Fr. 441.

T. abietina \'e\. 447.
» acutissima \'el. 453.
» albipes Vel. 457.
» albovariegata \ cl. 454.
» alnetoruni \'el. 452.
» alopecura \'e[. 464.
» alutaceofulva Britz. 446.
» arniejitacea Vel. 451.
» armillata Fr. 443.
» atrofusca \'cl. 452.
» attenuata \'cl. 459.
» aurantia ^'ci. 453-
» autumnalis \'el. 465.
» Fínveri Vel. 450.
» biformis Fr. 457.
» bivcla Fr. 456.
» brevipes \'e\. 458.
» brunnea P. 444.
» caespitosa ^'cl. 463. 020. 438.
» Casimiri \'e\. 464.
» candicans Vel. 460.
» cinereoolivacea ^"e]. 448.
» confusa \ e\. 452.
» conica Vel. 447.
» crispa Vel. 458.
» cystidifera Vel. 456.
» evernia Fr. 462.
» Fecbtneri Vel. 464.
» flavosquamosa ^'cl. 459.
» flavida Vel. 460.
» flexipes P. 463.
» fiilvocinnamomea Brit/. 431.
» gentilis Fr. 444.
» giandicolor Fr. 449.
» helvelloides Fr. 444.
» helvola Bull. 448.
» hemitriclia P. 455.
» hinnulea Sow. 445.
» janthipes Sacr. 465.
» ileopodia Bull. 448.
» impennis Fr. 461.
» incia P. 450.
» iateritia ^'el. 453.

r. licinipes l"r. 450.
limonia Vr. 443.

niajalis \'el. 447.

major Vel. 445.

microcycla Fr. 464.

niicrospora \'el. 461.

niirabilis \'e\. 462.

iimltisquamulosa \ el. 407.

uthreata Vel. 452.
olivascens Vel. 446.

Opizii \'el. 450.

ornata \'el. 467.

paleacea \Vm. 454,

paludosa \'el. 455.

Presliana Vel. 447.

psammocephala Bull. 454.

punctata P. 453.

pygmaca \'el. 451.

quercetorum Vel. 457.

Reisneri \'el. 462.

rigida Scp. 450.

roseipes \'el. 465.
rostrata \'el. 467.

scutellata Fr. 462.

squamulosa \'el. 449.
stemmata Fr. 450.

.Sternbergii Vel. 444.

.Svantoviti Vel. 920.
torta ^'el. 449-

torvci Fr. 460.

tremulina \'el. 461.

triformis Fr. 457.
urbica Fr. 456.
vernalis ^"el. 469.
\ ranae \'el. 448.

Ihelephora Ehr. 767.
T. authrxrephala Fr. 771.

carbonaria \'el. 773.

caryophyllea Schff. 772.

cladoniaeformi? \"el. 771.

contorta Krst. 771.
cristata P .769.

crustacea Schni. 769.
fusca Schr. 7^8.

intybacea P. 770.

laciniata P. 769.

minor Vel. 770.

multizonata B. Br. 771.

palmata Scp. 771.

pterula Vel. 773.
radiata Hlm. 773.

rhipidium ^'el. 772.

scbacea P. 768.
terrestris Ehr. 769.

Trametes 658.
Tremella encephala \\'. 790.

». fimbriata P. 791.
» frondosa Fr. 791.
» indecorata Sm. 790.
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Tremella lutescens P. 79i-

mesentericíi Schtí. 700.

mycetophila Peck. 791.

pisiformis Vel. 791.

Tremellodon gelatinosus Scp. 79^

Tricholoma Fr. 218.

T. abietinum Vel. 245.

obscurum A'el. 243.

acerbum Bull. 227.

aestivum Ve]. 228.

albatum \'el. 249.

alboluteum \'cl. 234.

album Schff. 233.

Ambrosii Bres. 915.

arcuatum Bull. 247.

argyraceum Bull. 22^.

aromaticum Vel. 242.

aurantium Schff. 219.

Bezdki Vel. 247.

brevipes Bull. 247.

bulbigerum A. Seli. 219.

candidum A'el. 248.

carbonicum Vel. 244.

cartilagineum Bull. 248.

cerinum P. 231.

cinerascens Bull. 239.

coffeaceum Vel. 246.

collybiaeformis Vel. 243.

colossum Fr. 221.

conglobatum \'itt. 239.

connatum Schm. 240.

Cordae Vel. 232.

edentulum A'el. 24f).

equestre L. 223.

excissum Fr. 243.

flavifolium Ve]. 240.

flavrvbrunneum Fr. 222.

focale Fr. 220.

fractipes Vel. 235.

fumosum P. 238.

fucatum Fr. 223.

gambosum Fr. 233.

gausapatum Fr. 226.

graminicolum \'el. 244.

grammopodium Bull. 248.

Holii Vel. 249.

humile Fr. 246.

imbricatum Fr. 229.

inodermum Fr. 229.

ionides Bull. 231.

lacunosum Vel. 227.

lascivum Fr. 232.

lixivium Fr. 245.

melaleucum P. 243.

miculatum Fr. 231.

molybdinum Bull. 239.

nigripes \'el. 242.

nudum Bull. 237.

T. Olgae \'el. 232.

» olidum \'e\. 241.

» oreinum Fr. 240.

» pauaeolum Fr. 235.
» persicinum Fr. 242.

» pessundatum Fr. 221.

» Pes Caprae Fr. 235.

» portentosum Fr. 224.

» Preslii Vel. 229.

» psam.mopus Klch. 227.

» pseudolimacium \'el. 222.

» putidum Fr. 2^6.

» pygmaeum \'cl. 228.

» quinquepartitum Fr. 223.

» rasile Fr. 244.
» resplendens Fr. 224.

» rostratum A'el. 225.

» rubescens \*el. 241.

» rutilans Schff. 230.
» saponaceum Fr. 230.
» scalpturatum Fr. 226.

» Schumacherei Fr. 240
» Schustleri \'e\. 226.

» sejunctuni Sovv. 222.

» sordidum Schm. 241.

» striatum Schff. 220.

» subfuscum Vel. 223.

» subimbricatum A'cl. 229.

.» sudm Fr. 234.

» sulphureum Bull. 232.

» sulcatum Vel. 237.

» terreum Schff. 225.

» trigonosporum Bres. 238.

» turritum Fr. 245.

» uliginosum Vel. 244.

» umbrinum P. 231.

» ustale Fr. 221.

» vaccinum P. 228.

» vernale Vel. 236.

» verrucipes Fr. 22T.

» versicolor A'c]. 241.

» vcstipes Vel. 236.
» virgatum Fr. 226.

» Zvarae Ye]. 91 -.

Trogia crispa P. 86.

Tuber aestivum \'itt. 908.

» melanosporum \'itt. 908.

» brumale A^itt. 908.

Tulostoma mammo.^um Meh. 838.

» fimbrjatum Fr. 838.

Typhula juncea Fr. 776.

» complanata De B. 776.

» erythropus Fr. 776.

» variabilis Riess. 776.

Vandasia rosea A'el. 807.

Veinzettlia rubescens \'d. 514-

\'erpa atroalba l^r. 896.
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\'iTpa bohemica Krnilj. 895. \'olvaria plumuloa L-cli. 605.
» conica Milí. 896. » pusilla P. 604.

Vibrissea pczizoidcs Lib. 886.
'

» rhodomclas Lschc. 603.
» tnmcoriim .\. Scliu. 886. » speciosa ]'t. 604.

Volvaria bombycina Schff. 604. » Taylori Berk. 603.
» gloicxcpbala Cand. 603. Xylaria clavata Scp. 002.
» miirinclla Qiiél. 60.1. » Hypoxylon T.. Q02.
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INDEX ESKY.

anýzky 267.

babka 718.

balsamovka Q08.

baka 869.

barlea 853.
bedla 201.

blolanýž 909.
bezovka 793.

bliják 709.
bochníek 8~8.

borovák 703.

bránovitka 73n.
b ezák 700.

Inikovka 130.

apulka 880.

echratka 355.

epiatka 537.
ernoch 726.

ernolupen 5(^9.

ernorosol 791.
ernoušek 808.

ervenka 710.

esneky iSi.

ihovitka 8-17.

irvka 218.

císaka 193.

íšenka 841.

íšovec 766.

íškovka 553.

cumelka 880.

deštice 860.

doubkovka 4()5.

devnatka 901.
devomorka 730.

dcvokaz 729.
dubák 703.

ckcilie 631.

genea 905.

gotra 798.

grandhiie 733.

liadovka 797.

havelky 224.

hehnuvka 297.
helotka 848.

*

lilíva 347.

lilíza 800.

lilízenka 851.
Idízeka 804.

hnízdovka 840.

bnojník iio.

liolubinka 121.

housenice 902.
houževnatc 185.

hovník 878.

hrachovec 839.
hib 697, 702.

» krcálovsky 704.
» oví 718.
» panensky 704.

hubka zápalná 677.
liumarie 854.
hvzdice 834.

choroš 633.

cliapá 886.

jazourek 881.

jehndka 852.

Jelenka 909, 797.

kaenky 895.
kalichovka 284.
kališník 862.

katmanka 190.

klihatka 847.
klouzek 713, 722.

» modínový 722.

kobyhik 817.

koiky 224.

kolodj 707.
koniofora 758.
koenka 879.
koenovec 801.

kornatka 755.
kornice 845.
kosmatka 874.
kotr 786.

ková 707.

kozák 700.

kozák 717.
kožešník 715.
kožohhiv 433.

krasoržek 788.

kravina 713.

kehutika 595.

kehutka 589.
kemená 701.

kiste 123, 709.

kropcnatec 596.
kržatka 515.

kukmák 602.

kuHiáek 632.

kuátka 776.

kyjanka 776.

iakovka 27S.

kmýže kolínské 810.

lanyž 907.
lenxovník 694.
iilák -;2^.

límcovka 567.

I'.ška 77, 7(1.

iopatikn 883.
lošák 743.

ioupák 722.

loupavka 799.

bsohlávka 583.

májovka 233.

ma?ák 200.

masaka 508.

mastník 848.

nisienka 903.
masojed 730.
mazanec 403.
meouvka 399.

mcJiá 811.
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mechovka 61 1.

mkkýš 6<)6.

mesíouško 85.

míscnka 856.

mlynáiky 660.

mlženka 266.

modrák 707, 699.
rnuchoníúrka 197.

ohnivec 873.
ohnivka 856.

oktaviánka 805.
olšovka 189.

opnkj' 502.
oíškovec 906.
ostenatka 735.

os3'ká 70 T.

• niško 870.

pahib 407.

paleka 8,38.

paluška 775.

paezník 187.

patjxka 88-;.

pavuincc 400.

pazoubek 883.

peárka 537.

penízovka 327.

peprník i~o, 712.

pcstfec 809.

pevník 758.

piseník 715.

plamenka 508.

plátenice 846.

plesák 767.

plžatka 90.

pohárovka 84Ó.

poddoubnik 711.

podloubník 726.

podmásnik 722. 713.

podtrnky 615.

podzemka 872.

podzemky 225.

piášivka 831.

promník 834.

pste 729.

pýchavka 815.

pytlíky 816.

asnatka 864.
rcisnerka 738.
rosolovka 790.
rosolozub 792.
rovetka 87.

I ozdérka 737.
ržovka 200.

ryzec 156, 159.

sametácek 707.
satan 708.

šedivky 224.
Ševík 71S.

siák 699.
sítkovec tSg.

slizíík 88.

sluka 507.

.slzenik 119, 78S.
slzivka .38S.

snnrz 896.

špika 174, 177.

špiky lesní 264.

špinik 699.

srrky 753-
Šfavnatka 97.

šttináek 775.
štítovka 605.

tcpcka S64.
strakoš 715.

strmlka 251.

strock 765.
struhák 736.

šnpinovka 496.

syrovinka 172.

telamonka 441.
trávnika 017.

tepen itka 571.

ticpkovitka 554.

tro;,'ovka 86.

trubec 766.
tvrzík 702.

iiheika 562.
lichá 891.
ušiko 764, 877.

václavka 280.

vandasovka 805.
vatika 773.

v.einzettlovka 514.
Vlákníce ,158.

vodníka 885.
vodohlav 4(^9.

žaludice 833.

žampion 561.

závo]enka 612.

zelenka 223.
zemanka 561.
žilnatka 736.
žliifák 600.

zvoneek 857.
zvonovka 624.
zubatka 734.

zuby 78.
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eskoslovenská Botanická Spolenost,
jejíž úelem jest pstovati vdy botaniické v nejširším slova
smyslu, poádá pednášky a rozpravy, jak ist vdecké tak
také populární, podniká kratší i delší vdecké exkurse, vydává
periodické i neperiodické publikace, vydává prodejné herbáe
a sbírky atd.

Zakládajícím lenem mže se státi ten. kdož zaplatí pí-
spvek 60 K a jest výborem schválen. Rádným lenem se
mže státii ten, ikdo prokáže odborné vzdlání botanické, vy-
ho\í § 12. spolkových stanov a zaplatí roní píspvek, jehož
výši stanoví valná hromada (pro období 1920—21 iní 10 K,

pro posluchae vysokých škol 4 K). Cleném mimoádným
stane se každý, kdo vyhoví § 12. spol. stanov a zaplatí roní
píspvek, jehož výši stanoví valná hromada (pro období
1920—21 iní 6 K).

§ 12. (spolkových stanov): lenové ádní i mimoádní jsou

voleni k návrhu dvou len spolku výborem a dvouteti-
novou vtšinou; na pání nkterého lena výboru musí býti

hlasování tajné.

Práva a povinnosti len, jakož i ostatní podrobnosti uve-

deny jsou ve stanovách spolku, jež rozesílají se interesentm
zdarma.

Má-li naše vda botanická opravdu rozkvétat, jest nutná

spolupráce všech botanik — a ústedí jejiich jest práv Cs.

Botanická Spolenost. Proto každý, kdo zajímá se
o vdu botanickou, každý pítel dítek Floi-
ných, pistoupiž za lena Cs. Botanické Spo-
leností!

Cs. Boitanioká Spoleinost vydala práv velké myko-
logické dílo prof. Dra J. Velenovského

»eské houby «,

v 5 dílech o 928 str., jež lze koupiti v každém Ikmihkinpectví a

hlavn v Botan. ústavu Praha II., 433.

»C esko slovenská Botanická Spolenost*
spoluúinkuje pi vydávání

^>Vdy pírodní«,

illustrovaného msíníku pro šíení a pstování vd pírod-
ních, v jejíž redakci soustedni jsou první naši vdetí od-

borníci pírodních vd, a jež v každém ísle krom ady v-
deckých lánk ze všech obor pírodních vd, obsahuje^

také

»Mykologickou hlidku«, v níž uveejují se jednak nové ob-

jevjr a nové práce samostatné, jednak referáty a posudky
o nových spisech mykologických našich i cizích.

»V d a p í r o d n í«, jež jest orgánem Cs. Botanické Spo-
lenosti i Klubu Pírodovdeckého v Praze, vychází jednou

msín, vyjímaje msíce srpen a záí v rozsahu jeden a pl
tiskového archu a pílohy na kídovém papíe. Pedplatné
na celý roník 65 K.

Bliižší informace sdlí »Cs Botanická Spolenost«
Praha VI. Na Slupi, Benátská ul. . 433.

Tiskem E. Leschingra v Praze.
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